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  مقدمه

 افزوده زيادى ميزان به ترافيكى تصادفات و شدت تعداد بر هاجاده و شهرها در افزون خودروها ترددهاروز افزايش با

حوادث ترافيكي اولين كند. مي تحميل بشرى جامعه سنگينى بر بار تصادفات، اين از ناشى مالى و جانى و ضايعات شده

تخلفات رانندگي همواره يكي از علل بروز حوادث ترافيكي در همة جوامع است. هاي ناشي از حواث است. مرگ علت

رانندگي، عوامل محيطي كنترلي (نظارت پليس و ِاعمال قوانين راهنمايي و رانندگي)، خوردوهاي در بروز تخلفات 

هاي ناايمن دخيل هستند. اما علل انساني به عنوان يكي از مهمترين عوامل، موجب بيشترين ميزان غيراستاندارد و راه

. پيشگيري است قابل زيادي حدود تا ي،اجتماع و فردي اصالح رفتارهاي تخلفات و تصادفات است. اين عامل، با

هاي العمل رانندگان در حالتنحوة عكس. است تصادفات رانندگي در مؤثر عوامل از يكي رانندگي، رفتارهاي پرخطر

 ايجاد رانندگي، باعث هيجانات منفي حين كنترل هيجاني مختلف مي تواند بر رفتار رانندگي آنها تاثير بگذارد. ضعف

زند و مي گونه رفتاري است كه از راننده سرررفتار رانندگي پرخطر شامل هو پرخاشگرانه مي شود.  كرفتارهاي خطرنا

سبقت مانند  قانون و مقررات راهنمايي و رانندگي ضاين رفتار شامل نق .دهدرا افزايش مي ترافيكي احتمال وقوع حادثه

است كه و سرعت غيرمجاز، عدم رعايت حق تقدم، عبور از چراغ قرمز، عدم توجه به عاليم راهنمايي و انحراف به چپ 

هستند كه  مخربي بالقوه رفتارهاي پرخطر رفتارهايرفتار رانندگي پرخطر هستند. تخلفات رانندگي و هايي از نمونه همه

دهند. امروزه شيوع اين رفتارها دهاي نامطلوب احتمالي آنها را انجام ميطور ارادي يا بدون اطالع از پيامافراد به

و  هاي جوامع بشري تبديل شده و مشكالت گستردهترين نگرانيترين و گستردهمخصوصًا در بين رانندگان به يكي از مهم

  شديدي را به آنها تحميل كرده است.   

كند. درك خطر به شود و نقش مهمي در بروز تصادفات ايفا ميميادراك خطر يك توانائي اساسي در رانندگي محسوب 

ثير درك أشود. رفتار رانندگي بسيار تحت تهاي بالقوه خطرناك اطالق ميتوانايي شناسايي و پاسخ دادن به موقعيت

آگاهي از  هاي الزم براي رانندگي ايمن مانندها و تواناييگيري مهارتراننده از جاده و محيط اطرافش است. شكل

موقعيت و درك خطر نيازمند آموزش و تجربه است. ايمني ترافيك با توانائي فرد در درك خطر و راننده براساس 

كند. هرچه ارزيابي ذهني از خطر بيشتر باشد رفتارهاي ترافيكي اش از خطر، سرعت رانندگي خود را تنظيم ميارزيابي

  كند.محتاطانه بيشتري بروز مي

كند. اين هزينه ها ي، خسارت هاي مالي قابل توجهي را براي قربانيان، خانواده آنها و جامعه ايجاد ميحوادث ترافيك

عبارتند از: هزينه هاي درمان و بازتواني، به هدر رفتن پتانسيل هاي خالق و سازنده جامه (غيبت فرد آسيب ديده در 

  شغلش) و صرف كردن زمان و انرژي براي مراقبت از فرد مصدوم.

يكي از داليل اصلي باال بودن تخلفات رانندگي و تصادفات در كشور، فرهنگ ترافيك است. اصالح فرهنگ ترافيك و 

كاهش رفتارهاي رانندگي پرخطر رانندگان و كاربران راه ها گام بزرگي در جهت مديريت حوادث ترافيكي است. 

ال رانندگي رانندگان انديشيده شود. همچنين براي بنابراين بايد راهكارهاي عملي و اجرايي در راستاي بهبود اعم

مندي جامعه، بايد ترويج فرهنگ بسترسازي فرهنگ رانندگي، كاهش رفتارهاي پرخطر رانندگان و در جهت قانون
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رانندگي صحيح و ارتقاي سواد سالمت همگاني است اشاعه داده شود و رعايت قوانين رانندگي و رعايت حقوق ديگران 

  مورد تاكيد قرار گيرد. حين رانندگي

سازي و از جمله مداخالت مؤثر در كاهش آسيب ها و مرگ هاي ناشي از حوادث ترافيكي عبارتند از: ايمن

سازي ساخت خودروها و طراحي مهندسي راه ها، ِاعمال قوانين و آموزش اصول ايمني.  اما در اين استاندارد

هاي گزاف درماني (درمان و بازتواني مصدومين رف هزينهگذاري براي آموزش رانندگان از صسرمايهميان، 

رفته عمر (مصدوميت و دستهاي ازكند و از افزايش سالناشي از حوادث ترافيكي) در آينده جلوگيري مي

  كند. هاي ناشي از تصادفات) پيشگيري ميمرگ

 

  ايمني راه هااقدام براي دهه 

در مسكو  ٢٠١٠در نخستين كنفرانس بين المللي ايمني راه ها كه در نوامبر سال » ١دهه اقدام براي ايمني راه ها« موضوع 

كشور جهان شروع شد.  سازمان ملل متحد،  ١١٠در  ٢٠١١مي  ١١برگزار شد مطرح گرديد و اين دهه به طور رسمي از 

 Time forمني راه ها، را به عنوان  دهه اقدام براي ايمني راهها  اعالم كرد. شعار دهه اي ٢٠١١ - ٢٠٢٠سالهاي 

Action   انتخاب شد. هدف اين دهه عبارت است از: نجات ميليونها زندگي با بهبود ايمني راهها، وسايل نقليه، بهبود

رفتار كاربران راهها و خدمات امداد و نجات و همچنين معكوس يا متوقف كردن روند رو به رشد مرگ ناشي از 

 حوادث ترافيكي.

ايفا براي كشورهاي جهان ني در مشاركت با سازمان ملل متحد، در موارد زير نقش خود را سازمان بهداشت جها

  كند: مي

 هدايت تالش جهاني كشورها  

 حمايت طلبي براي ايمني راهها در سطوح باالي سياست گذاري  

  جمع آوري بهترين تجارب پيشگيرانه(Best Practies)  

  نحوه كاهش آنهابه اشتراك گذاشتن اطالعات در مورد خطرات و  

 معطوف كردن توجه به نياز افزايش بودجه 

  

كشور در اختيار سازمان بهداشت  ١٠، بودجه اي براي ايمني راههاي ٢از سوي بنياد خيريه بلومبرگ ٢٠١٠در سال 

كشور عبارت بودند از: برزيل، كامبوج، چين، مصر، هند، كنيا،  ١٠نام دارد. اين  ٣  ١٠RSجهاني قرار گرفت. اين پروژه 

 مكزيك، روسيه، تركيه، ويتنام. 

                                                             
١ Decade of Action on Road Safety 
٢ Bloomberg Philanthropy 
٣ Road Safety in ١٠ Contries 
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كشور اجرا شد. اقدامات اين پروژه عبارتند از:  ١٠پروژه بلومبرگ جهت كاهش عوامل خطر حوادث ترافيكي در اين 

  بازاريابي اجتماعي. ،طريق كمپين تمركز بر بهبود قوانين، ظرفيت سازي، آموزش همگاني از

را به عنوان هدف اصلي و يك چارچوب راهبردي براي ايمني راه ها  ٤مجلس سوئد رويكرد صفر ١٩٩٧در اكتبر 

 ٥هدف جهاني ايمني راه ها در  ١٢تصويب كرد و تا كنون كشورهاي زيادي آن را پذيرفته اند. براساس اين رويكرد 

  به آن اهداف دست يابند.  ٢٠٣٠مقرر شد كه همه كشورهاي جهان تا سال  تدوين شد و ٢٠١٧محور در سال 

)، سازمان ملل متحد، يك دهه ديگر را براي تحقق هدف ٢٠١١- ٢٠٢٠با توجه به خاتمه يافتن اولين دهه ايمني راه ها (

به عنوان دومين را  ٢٠٢١- ٢٠٣٠كاهش مرگ هاي حوادث ترافيكي الزم مي داند. بر اين اساس، سازمان ملل سال هاي 

درصد مرگ ها و آسيب هاي ناشي از حوادث ترافيكي تا  ٥٠دهه ايمني راه ها درنظر گرفته و هدف اين دهه را كاهش 

قرار داده است و از كشورهاي جهان درخواست نموده تا اقدامات پيشگيري از حوادث ترافيكي را در اين  ٢٠٣٠سال 

  دهه نيز به طور مستمر اجرا نمايند. 

  

  ورهاي دهه ايمني راه هامح

  مديريت ايمني راه ها: ١محور 

  سهولت تردد : ٢محور 

 ايمني وسايل نقليه : ٣محور 

  ايمني كاربران: ٤محور 

  اقدامات پس از تصادف: ٥محور 

  

  در هريك از محورهادهه ايمني راه ها اهداف  

  : مديريت ايمني راه ها١محور 

تفصيلي و چند بخشي با مشاركت سازمان ها با اهداف زمان بندي شده براي ايمني رنامه عملياتي ملي ب :١هدف       

  راه ها تدوين شود.

  همه كشورها يك يا دو قانون اصلي از سند سازمان ملل متحد در مورد ايمني راه ها را اجرا نمايند. :٢هدف 

  : سهولت تردد ٢محور 

  اي فني ايمني راه ها براي تمام كاربران راه ها برخوردار باشند.همه راه هاي تاز ه تأسيس، از استاندارده :٣هدف    

                                                             
٤ Vision Zero 
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درصد ترددها در جاده هاي با استانداردهاي فني ايمني راه ها براي همه كاربران راه ها انجام  ٧٥بيش از  :٤هدف 

  شود.

 : ايمني وسايل نقليه ٣محور 

برخوردار باشند، استانداردهايي مانند: قوانين  درصد وسايل نقليه از استانداردهاي باالي ايمني ١٠٠ :٥هدف     

  توصيه شده سازمان ملل متحد، قوانين فني جهاني، الزامات اجرايي ملي (در راستاي قوانين جهاني).

  : ايمني كاربران٤محور 

نسبت وسايل نقليه اي كه قبل از اجراي محدوديت سرعت تردد مي كردند به وسايل نقليه اي كه  :٦هدف 

  درصد كاهش يابد. ٥٠اجراي اين قانون تردد مي كنند، بعد از 

  درصدي نسبت موتور سيكلت سواراني كه از كاله ايمني استفاده مي كنند. ١٠٠افزايش  :٧هدف 

درصدي نسبت كاربران وسايل نقليه كه از كمربند ايمني و صندلي مخصوص كودك  ١٠٠افزايش  :٨هدف 

  در خودرو استفاده مي كنند.

د مصدومين حوادث ترافيكي كه از الكل استفاده كرده اند از مصدوميني كه از مواد روان گردان تعدا :٩هدف 

  استفاده كرده اند، تفكيك شود.

  همه كشورها قوانين محدوديت يا ممنوعيت استفاده از تلفن همراه حين رانندگي را اجرا كنند. :١٠هدف 

  راحت را براي رانندگان حرفه اي اجرا كنند.همه كشورها قوانين مدت زمان رانندگي و است :١١هدف 

  : اقدامات پس از تصادف٥محور 

  فاصله زماني تصادف تا رسيدن آمبوالنس كوتاه شود. :١٢هدف 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

  ترافيكي حوادث خطر عوامل

و تعامل اين ها و تلفات ناشي از آن درنتيجه تركيبي از عوامل مرتبط با جاده، وسايل نقليه و كاربران راه  يخطر حوادث ترافيك

شبكه عليتي بروز حادثه  شود. برخي از عوامل خطر در وقوع حادثه نقش دارند و بنابراين بخشي ازعوامل با يكديگر ايجاد مي

شدت تروما و يا فوت  شوند. از سوي ديگر تعدادي از عوامل اثر تشديدكنندگي بر پيامدهاي حادثه داشته و منجر بهمحسوب مي

شوند. برخي ديگر بندي ميگردند و از اين رو بخشي از شبكه عليتي شدت مصدوميت و مرگ ناشي از حادثه طبقهكاربران جاده مي

تواند در هر دو شبكه عليتي بروز حادثه و شدت مصدوميت نقش داشته باشند. تعيين عوامل خطر مل خطر مانند سرعت مياز عوا

هاي مناسب پيشگيري و كاهش خطرات مرتبط با اين عوامل اهميت ها در شناسايي مداخلهها و مرگبروز حادثه و شدت مصدوميت

  يكي عبارتند از:دارد. مهمترين عوامل خطر حوادث ترافزيادي 

 باال سرعت  



  
 

١١ 

 

 دوچرخه) ،(موتور سيكلت كاله ايمني نپوشيدن  

 كمربند ايمني نبستن  

 در خودرو ودككاز صندلي مخصوص  استفاده نكردن  

 ي خواب آورو داروها روان گردان مواد ،رانندگي بعد از مصرف الكل  

 و خواب آلودگي رانندگي با خستگي  

 استفاده از تلفن همراه حين رانندگي  

 (عدم آشكارسازي)  ديده نشدن وسايل نقليه و عابران پياده 

 

  باال سرعت )١

. )١٨(ي ناشي از آن اثرگذار است هاتيمصدوممستقيم بر خطر وقوع حادثه ترافيكي و شدت  صورتبهباالي وسايل نقليه سرعت 

ي ايمني راه يك مداخله مهم و اساسي است. تصويب و اجراي قانون محدوديت هاياستراتژدر اكثر  مؤثرمديريت سرعت  بنابراين

و حاشيه آن، وسايل  هاجادهبخشي از يك رويكرد يكپارچه با در نظر گرفتن كيفيت  عنوانبهسرعت، عنصر اصلي مديريت سرعت 

منجر به  خطر حوادثسرعت، ميزان متوسط درصد افزايش در  ١. به ازاي )١٩(ي است دگيدبيآسنقليه و آستانه تحمل انسان براي 

. حتي كاهش اندك در سرعت وسايل نقليه، اثرگذاري )٢٠( ابدييمدرصد افزايش  ٣ي شديد هايدگيدبيآسدرصد و  ٤فوت 

درصد كاهش در متوسط سرعت،  ٥. به ازاي )٢٢, ٢١(ي شديد دارد هاتيمصدوماي بر كاهش خطر حوادث كشنده و مالحظهقابل

  . )٢٢(درصد كاهش يابد  ٣٠تا  توانديمي حوادث ترافيكي هاكشتهتعداد 

 سرعتزماني است كه برابر  ٥/٤ ،يلومتر بر ساعتك ٦٠سرعت  دارايوسايل نقليه  برخوردبراي عابران پياده در  احتمال مرگ

 ٦٥با سرعت  وسايل نقليه باوسايل نقليه در شرايط تصادف  نانيسرنشاحتمال مرگ براي  . )٢٣( باشدكيلومتر بر ساعت  ٥٠خودرو

يابد درصد است. اين احتمال مرگ براي وسايل نقليه با تجهيزات ايمني حفاظت از سرنشنيان كاهش مي ٨٥كيلومتر بر ساعت برابر 

)٢٤( .  

 يهاي مرتبط با اجراي قوانين محدوديت سرعت نقش مهمي در رعايت آن توسط رانندگان و كاهش خطر بروز حوادث ترافيكبرنامه

 منظوربهبر روي وسايل نقليه  شدهنصبي كنترل سرعت و ابزارهاي هانيدورب. استفاده از كنديمهاي ناشي از آن ايفا و مصدوميت

  . )٢٥(شوند اثربخشي باال محسوب ميهاي با هزينه سرعت، از روشاجراي قانون محدوديت 

  سه معيار براي ارزيابي بهترين عملكرد مرتبط با قوانين محدوديت سرعت وجود دارد:

  .    وجود قوانين ملي در رابطه با محدوديت سرعت،١

كيلومتر بر ساعت تجاوز نكند ( اين محدوديت براي مناطق مسكوني و  ٥٠ي از شهردرون.   محدوديت سرعت در مناطق ٢

 كيلومتر بر ساعت است)، ٣٠مناطق با تردد باالي عابران پياده 

  .)٢٠(.   وجود اختيارات كافي براي تنظيم محدوديت سرعت در مناطق محلي ٣



  
 

١٢ 

 

  

  

   دوچرخه) ،(موتورسيكلت ايمني كاله نپوشيدن )٢

اين گروه از كاربران  شده و آسيب ديدگيراه ها محسوب جزو كاربران آسيب پذير  كاربران وسايل نقليه دوچرخ و سه چرخ،

شود. آسيب به ناحيه سر اولين علت منجر به مرگ براي موتورسواران و معموال شديد بوده و در اغلب اوقات منجر به مرگ مي

ناشي از  كشندگي درصد ٤٢ توانديم. استفاده صحيح از كاله ايمني )٣٠(است  چرخسهو  چرخ از وسايل نقليه دو كنندگاناستفاده

براي موتورسواران،  تنهانه. قانون استفاده از كاله ايمني )٣١(هاي وارده به سر را كاهش دهد درصد آسيب ٦٩و  يحوادث ترافيك

در زمان استفاده از  آناستفاده صحيح از استاندارد كاله ايمني و اجرا شود. طراحي  بايد موتورسيكلت نانيسرنشبلكه براي 

  .)٣٣, ٣٢(موتورسيكلت اهميت بسياري دارد 

  پنج معيار براي ارزيابي بهترين عملكرد قانون استفاده از كاله ايمني به شرح ذيل است:

 .   وجود قانون ملي استفاده از كاله ايمني،١

 .   اعمال قانون براي رانندگان و سرنشينان،٢

 ي،موتور ريغموتوري و  چرخيا سه  دو.   اعمال قانون براي انواع وسايل نقليه ٣

  .   مشخص شدن نحوه استفاده صحيح و بستن كاله ايمني،٤

 .)٢٠(.   تعيين استاندارد براي كاله ايمني ٥

 

  ايمني كمربند نبستن )٣

است. استفاده از  يهاي شديد و كشنده ناشي از وقوع حوادث ترافيككمربند ايمني يكي از عوامل خطر بروز مصدوميت نبستن

درصد و براي  ٥٠تا  ٤٥جلوي وسايل نقليه را بين  نانيسرنشهاي شديد در بين رانندگان و كمربند ايمني خطر مرگ و آسيب

اثربخش در كاهش  - . قانون استفاده اجباري از كمربند ايمني يك روش هزينه)٢٨( دهديمدرصد كاهش  ٢٥عقب تا  نانيسرنش

  . )٣٤(هاي ناشي از حوادث ترافيكي است ها و آسيبمرگ

  است: شدهگرفتهدو معيار براي ارزيابي بهترين عملكرد استفاده از كمربند ايمني در نظر 

 .   وجود قانون ملي استفاده از كمربند ايمني،١

 .)٢٠(جلو و عقب وسايل نقليه  نانيسرنش.   اعمال قانون براي ٢

 

  خودرو در كودكايمني   صندلي از استفاده نكردن  )٤



  
 

١٣ 

 

است  مؤثربسيار  در خودروبراي كودكان  يهاي ناشي از حوادث ترافيكو مرگ هابيآسصندلي كودك در كاهش ايمني استفاده از 

  . )٣٧(ها را كاهش دهد درصد از مرگ ٦٠حداقل  توانديم. استفاده از صندلي ايمني كودك )٣٦, ٣٥(

  براي ارزيابي بهترين عملكرد استفاده از صندلي ايمني كودك چهار معيار وجود دارد:

 وجود قانون ملي صندلي ايمني كودك.   ١

 متريسانت ١٣٥الزام استفاده از صندلي ايمني كودك حداقل براي كودكان زير ده سال يا كودكان با قد كمتر از .   ٢

 اعمال محدوديت براي كودكان در نشستن صندلي جلوي وسايل نقليه بر اساس سن يا قد كودك.   ٣

  )٢٠(مشخص كردن استاندارد براي صندلي ايمني كودك .   ٤

  

  ي خواب آورو دارها روان گردان مواد ،رانندگي بعد از مصرف الكل )٥

در اثر مصرف الكل است  در جهان يناشي از حوادث ترافيك مرگ هايدرصد از كل  ٣٥تا  ٥بين  گرفتهانجامبر اساس برآوردهاي 

ي ناشي از حادثه را افزايش هاتيمصدوممعناداري خطر بروز حادثه و شدت  صورتبهمصرف الكل  تحت تاثير. رانندگي )٢٧, ٢٦(

گرم بر دسي  ٠٥/٠ي باالي هازانيممنجر به اختالل در رفتار رانندگي شود و در  توانديم. هر ميزان از مصرف الكل )٢٨( دهديم

منجر به افت قابل ٥تصاعدي خواهد بود. كاهش ميزان غلظت الكل در خون صورتبهتر، اثرگذاري مصرف الكل بر رفتار رانندگان لي

گرم بر دسي ليتر  ٠٥/٠به  ١/٠از  اي كه كاهش غلظت الكل خونشود به گونهمي يمالحظه در تلفات ناشي از حوادث ترافيك

  .)٢٩(را كاهش دهد  يشي از حوادث ترافيكهاي نادرصد از مرگ ١٠تا  ٦ توانديم

دارو در طول زمان در تحمل  گذارند. باتأثير مي ت عمل رانندهعملكرد، تمركز، دقت و سرعروي  مواد روان گردان و برخي داروها

صورت قانوني و غيرقانوني رو به ازدياد است. از داروهاي . مصرف داروها چه بهشود، عملكرد فردي ممكن است بهتر فرد بيمار

آورها و اوپيوئيدها اشاره نمود. خواب ها،ديازپينبنزوهاي آمفتامين، كوكايين، كانابيس، توان به محركمؤثر در ايمني رانندگي مي

تأثير  افرادآور با بهبود خواب شبانه، گاهي اثرات روزانه هم دارند كه ممكن است روي عملكرد رانندگي داروهاي خوابمتاسفانه 

 بگذارد.

بگذارند. بايد به  مركز ممكن است روي رانندگي تأثيرگيج و كاهش تآلودگي، برخي عوارض جانبي داروهاي ضد درد مانند خواب

  ها از رانندگي اجتناب كنند. اين بيماران توصيه كرد كه احتياط كنند و در زمان استفاده از آن

فرد  به هر فرد بيني بر عملكرد داشته باشند. عوارض جانبي ازپيش قابل دانند كه داروها ممكن است اثر غيرمتخصصان باليني مي

گيرد. در تركيب با الكل معموالً عوارض داروها تشديد فارماسي و خوددرماني بيمار قرار مييديگر متفاوت است و تحت تأثير پل

، افسردگي، صرع( هاي باليني در صورت عدم درمان، ممكن است عملكرد رانندگي را حتي بدتر سازنديابند. برخي موقعيتمي

ر هر گروه دارويي است. در صورت ترديد در رابطه با ايمني ). مهمترين تجربه باليني، انتخاب داروهاي با حداقل عارضه دآلرژي

خطر رانندگي در دو هفته اول  شده بهتر است به بيمار توصيه شود كه از رانندگي در زمان مصرف دارو پرهيز كند. داروهاي تجويز

                                                             
٥ Blood Alcohol Concentration 



  
 

١٤ 

 

زش مناسب و توجيه علمي مصرف درنتيجه بايد توصيه شود كه در دو هفته اول دارو رانندگي نكند. ارائه آمو تراست.درمان باال

   .الزامي است اندارو براي بيمار

  

   و خواب آلودگي رانندگي با خستگي )٦

نسبت  راننده آلودگيدرصد تصادفات به خواب ١٥ – ٢٠دهد كه سازد. شواهد نشان ميرانندگي را متأثر مي عملكردآلودگي خواب

كاركنان شيفتي، براي رود. صبح زود باال ميدر و رانندگي  )پنج ساعت كمتر ازخواب ناكافي شبانه (شود. خطر آن، در داده مي

رسد فرايندهاي طبيعي نظر مي . بهخطر حوادث ترافيكي افزايش مي يابد ،اختالل خواب و رانندگي طوالنيافراد داراي 

نيز عوامل  (مصرف دارو) و فتاري(كيفيت خواب)، عوامل ر (زمان روز، فاصله از بيدار شدن) به همراه عوامل انساني يفيزيولوژيك

اند كه در شب بخوابند و در ها عادت كردهاغلب انسان شوند.آلودگي در رانندگان مي(جاده، تاريكي محيط) موجب خواب يمحيط

شيفتي مجبور هستند در شب كار كنند و در طي روز بخوابند. در تالش براي خوابيدن در كنان طي روز فعاليت داشته باشند. كار

مدت بوده و با انقطاع بيداري همراه است. اين وضعيت، با اختالل عملكرد در شب همراه بوده كه شامل طي روز، خواب كوتاه

  دگي همراه است.آلوو خطاهاي بيشتر است. كار در شيفت شب با افزايش خواب كُندي پاسخ ها

هاي مكرر در طول خوابي، ناتواني در به خواب رفتن و يا استمرار خواب در شب است. اغلب خواب شكسته دارند و بيدار شدنبي

آلودگي دارند كه ممكن است با كاهش توجه و اختالل خواب ممكن است وجود داشته باشد. اين افراد، اغلب در طول روز خواب

آيد. سوم جمعيت عادي پيش ميخوابي در يكنه مانند رانندگي مواجه شوند. بر اساس مطالعات مختلف، بيهاي روزادر فعاليت

(وقفه تنفسي در  شود. آپنه خوابهاي ديگر مانند افسردگي و يا اضطراب ديده ميعنوان عالمتي شايع در بيماريخوابي، بهبي

يدار شدن از خواب ي مكرر انسداد تنفس در طي خواب و به دنبال آن، بسازد. اپيزودهارا مبتال مي عادي جمعيت %٢- ٤ خواب)

  است. و اختالل در رانندگي  تمركز و توجهروزانه، اختالل  و چرت زدن آلودگيآن، خوابو نتيجه  افتداتفاق مي

اب آلودگي شدند، بايد بهتر است كه رانندگان قبل از رانندگي خواب كافي داشته باشند. اگر رانندگان حين رانندگي دچار خو

  دقيقه استراحت كنند. ١٥ - ٣٠خودرو را در كنار جاده پارك كنند و به مدت 

  

  رانندگي حيناستفاده از تلفن همراه  )٧

راننده است. امروزه  يپرتاز حواس يناش تصادفات از ٪٢٥دهد كه حدود ينشان م كيتراف يمنيا نهيانجام شده در زم قاتيتحق

گيرند. صحبت با تلفن همراه، چك كردن پيام ها در شبكه ميمورد استفاده قرار  ياديز ميزانه ب يرانندگ نيهمراه در ح يهاتلفن

صحبت با تلفن همراه حتي با هندزفري از  هاي اجتماعي و ارسال پيامك حين رانندگي، خطر وقوع تصادف را افزايش مي دهند.

  كاهد.خطر آن حين رانندگي نمي

  تواند سبب انحراف توجه و كاهش تمركز در رانندگي شود:ه به چند طريق ميستفاده از تلفن همراا

 پرتي جسميحواس:   



  
 

١٥ 

 

مانند  يرانندگ يبرا ازيمورد ن جسمي يكارها يتمركز رو يافتد كه راننده به جاياتفاق م يهنگام يجسم يپرتحواس

رانندگي كار با تلفن همراه هنگام چراغ دادن يا بوق زدن، يك يا دو دست خود را براي دنده،  ضي، تعوفرمانمديريت 

يد كه آهمچنين پيش مي كند.ميرد آن را  دهد يامي پاسخ تلفني، به تماس كندگيري ميشمارهگيرد. بعنوان مثال كار ميهب

هداشتن گني بدون نفپاسخ به يك تماس تلبراي برقراري تماس گوشي را از كيف يا داشبود بردارد و يا حتي جهت 

 دلي خود افتاده خارج كند.نخودرو و حين رانندگي تالش كند گوشي را كه زير ص

 يبصر يپرتحواس:   

   .است ياز دست دادن دقت بصر نيز جاده به سمت تلفن همراه و همچنا كردن نگاه هدايتشامل  يبصر يپرتحواس

  

 ي: داريشن يپرتحواس  

راننده بر كه  دهد بطوريروي ميهنگام مكالمه با تلفن همراه  ايهنگام زنگ خوردن تلفن همراه  يداريشن يپرتحواس

 شود.يمتمركز م يمربوط به رانندگنا يصداها يرو

 ي: شناخت يپرتحواس 

 ايافتد كه همزمان دو ياتفاق م يزمان يپرتنوع حواس نياست. ا و دقت و تمركزشامل افت توجه  يشناخت يپرتحواس

تلفن همراه خواهد بود. تجسم كنيد  قاز طري اي ارتباطپرتي نيز متاثر از محتوميزان اين حواس انجام شود. يچند كار ذهن

شود كه اين مكالمه توجه ذهني شما را شود كه منجر به يك مشاجره تلفني ميحين رانندگي تماس تلفني با شما برقرار مي

پرتي شناختي برخالف سه نوع ديگر متاثر از استفاده ر داشته باشيد حواسطكند. بخارانندگي منحرف ميشكل جدي از ه ب

ض كنيد نيست و حتي بعد از قطع تماس نيز ممكن است ادامه يابد. فر تلفن همراهمحدود به زمان استفاده از  و از موبايل

اشتغال ذهني مرتبط با اين  .كنيدي هرچند كوتاه دريافت ميبسيار خوب را در حين يك تماس تلفن كه يك خبر بسيار بد يا

  شود.دليل نشخوار ذهني حتي تشديد نوع تماس پس از قطع تماس نيز ادامه يافته يا ممكن است ب

  

مختلف  طرقبه  تلفن همراهحاكي از آن بود كه استفاده از  ، نتايجانتشار يافت ٢٠١٦بر اساس يك مطالعه مروري كه در سال 

براي فعاليت  احتمالافزايش دهد. اين مطالعه مروري نشان داد اين نسبت  را حوادث ترافيكيبروز  احتمالبرابر  ٢,٧ند تا توامي

  .)٤١( بوده است ١٠براي نگارش و ارسال پيامك حدود  و ٤تن و پاسخ دادن به موبايل حدود يا برداش گيري وشماره

 نيبا توجه به ااند. برابر گزارش نموده ٤تا  ٢ن  خطر بروز تصادف در رانندگي حين استفاده از تلفن همراه را بي مطالعات ديگري،

، تعداد داشته و منجر به وقوع تصادف مي شود يبر عملكرد رانندگ يمنف ريتأث  "يتلفن همراه در هنگام رانندگاستفاده از " كه

استفاده  اكشوره نيا ممنوع كرده ولي تعدادي از يهنگام رانندگ همراه را بصورت دستي در يهاتلفناز استفاده از كشورها،  ياديز

. براساس قوانين ايران نيز استفاده از تلفن همراه حين رانندگي بدون ذكر اندمجاز دانسته يرا هنگام رانندگ ياز تلفن همراه هندزفر

رانندگان حق  هيئت وزيران، ١٣٨٤آئين نامه راهنمائي و رانندگي مصوب  ١٨٠ماده است. بر اساس شده جزئيات بيشتر ممنوع 



  
 

١٦ 

 

ندارند ضمن رانندگي دخانيات استعمال نمايند يا خوراكي يا آشاميدني ميل كنند و استفاده از هرگونه وسايل و تجهيزات مانند تلفن 

همراه كه باعث انحراف ذهني و رفتاري راننده گردد، ممنوع است. رانندگان موظفند در هر حال بطور كامل به جلو توجه داشته 

 باشند.

و نقش آن در ساير كاربران مانند عابرين پياده،  نيست خودروها ترافيكي محدود به رانندگان حوادثطه استفاده از تلفن همراه و راب

  موتورسواران و دوچرخه سواران هم بايد مورد توجه قرار گيرد.

  

  (عدم آشكارسازي)  وسايل نقليه و عابران پيادهديده نشدن  )٨

ديده شدن عابران پياده و وسايل نقليه در معابر ترافيكي ازجمله عوامل موثر در كاهش حوادث ترافيكي است. كاربران راه ها 

بايد در شب و در هواي غبارآلود و مه آلود، شرايطي را ايجاد كنند كه به خوبي ديده شوند. پوشيدن لباس هاي تيره يا مشكي 

يده نشدن آنها توسط خودروها و بروز تصادفات مي شود. از جمله اقداماتي كه الزم است در شب براي عابران پياده موجب د

 لوازم شبرنگ دار و نصب برچسب هاي عابران پياده و دوچرخه سواران در شب براي ديده شدن انجام دهند، استفاده از 

رنگ روشن جهت ديده شدن آنها در همچنين پوشيدن لباس هاي و لباسشان است.  ، بازو، كمربندكاله ،شبرنگ روي كيف

راهكار مناسب براي ديده شب بسيار موثر است. اين كار در خيابان ها و معابري كه نور كافي در شب ندارند، ضرورت دارد. 

 (حتي در روز) است. و چراغ هاي مه شكن شدن وسايل نقليه در هواي غبارآلود و مه آلود، روشن كردن چراغ هاي خودرو 

 

  آن عاانو و ترافيكي دثحوا تعريف

باعث دهد و رخ مي ، محل كار، خانه يا مراكز تفريحيمعابر ترافيكيدر  يك رويداد غير منتظره است كه معموالً ، حادثه طبق تعريف

 .)١( شودكه موجب آسيب قابل تشخيص مي دانسته غيرمنتظرهرويداد  . سازمان بهداشت جهاني حادثه را يك)٤٣( شودآسيب مي

توان در سه دسته را مي حوادثهاي تعريف حادثه است. ، مشخصهريزيبرنامهبودن و خارج از  غيرمنتظرهيژگي ناگهاني، و

  از: بندي كرد كه عبارت استتقسيم

 بيعي (سيل، زلزله، آتشفشان و...)بالياي ط  

 شامل: ،حوادث انسان ساخت  

 و ...) ، خودكشي، ضرب و جرحسوانح عمدي (جنگ، قتل  

  غيرعمدي (سوختگي، سقوط، حوادث ترافيكي، مسموميت، غرق شدگي و ....)حوادث 
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با توجه ف مختلف، اغلب تعاريف موجود از تشابه باالئي برخوردارند. يهاي موجود بين تعار صرف نظر از تفاوت ٦فيكي احادثه تر

سيون يگردد. تعريف اول كه توسط كمميدر اين كتاب دو تعريف ارائه به اهميت مقوله تاثيرپذيري سالمت از سوانح ترافيكي 

   سيون ايمني راههاي ايران.ياقتصادي سازمان ملل براي اروپا ارائه شده است و تعريف دوم تعريف كم

  حادثه ترافيكي از منظر كميسيون اقتصادي سازمان ملل: 

. همچنين در نتيجه رويداد باز است يعموم كيتراف يكه بر رواست  (معابر ترافيكي)راه  درآن  منشا رويداد ايداد رويكه  ياحادثه

 ريدرگحادثه در آن نيز در حال حركت  هينقل لهيوس كيكشته شده باشند و حداقل  ايمجروح  بايست يك يا چند نفرمي اين حادثه

   .)٤٤( باشد

 هينقل ليوسا نيب و يا ادهيپ نيو عابر هينقل ليوسا نيب با وسايل نقليه ديگر، هينقل ليوسا نيشامل تصادف بترافيكي  حوادث بنابراين 

دهند. بعنوان مثال واژگوني ناشي از تعدادي از حوادث نيز بدون برخورد روي مي د.نباشياجسام و موانع م اي واناتيو ح

  آلودگي راننده يكي از انواع حائز اهميت در اين گروه است.خواب

  

  : )٤٥( شوندنميموارد زير را جزو حوادث ترافيكي تلقي 

 كن يا وسيله نقليه در حال حركت يا تجهيزات آن هستند به آسيب به افرادي كه مشغول تعمير و نگهداري وسايل نقليه سا

  .جز مواردي كه فرد بر اثر برخورد وسيله نقليه ديگر دچار آسيب شود

  ناشي از سيل و طوفان يا ماندن انگشت  سوانحتصادف وسايل نقليه غير مرتبط با مفاهيم حمل و نقل زميني به عنوان مثال

   .الي درب وسيله نقليه به دليل بستن آن

 حركت يا پارك شده براي مثال وقايع فعاليت نامعلوم و خودآزاري عملي در تصادف يك عابر پياده با يك وسيله نقليه بي

  . خودش را به وسيله نقليه متوقف بكوبد فرد

 البته دراري براي راننده وسيله نقليههشيهاي قلبي و مغزي و اختالل در تجمع سكته ندحوادث ناشي از مشكالت طبي مان . 

   .گرددبه سرنشينان وسيله نقليه مذكور در جمله حوادث حمل و نقل منظور مي آسيباين موارد 

 غيير در صورتي كه در حوادث ناشي از تعقيب و گريز پليس در صورت آسيب به راننده يا همراه آن در وسيله نقليه مورد ت

آسيب ديدن ناشي از اقدام مستقيم پليس مانند شليك گلوله افراد باشد غير ترافيكي و در صورت علت مسموميت يا مرگ 

   .قبل از شليك گلوله يا بدون ارتباط با شليك گلوله باشد حادثه ترافيكي است

 شودقل ترافيكي محسوب نميمتوفيان ناشي از حادثه عمدي جزو موارد مرگ ناشي از حادثه حمل و ن. 

و حوادث متاثر از مصرف  همصرف مواد تضعيف كننده سيستم اعصاب مركزي در زمره مشكالت طبي فوق قرار نگرفت

   .)٤٥( استآنها براي راننده وسيله نقليه نيز در تعريف حوادث حمل و نقل 

  

                                                             
٦ Road Traffic Accident 
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  ها در ايران: سيون ايمني راهيحادثه ترافيكي از منظر كم

ها چندين تعريف در اينجا  كميسيون ايمني راه ١٣٩٤ملي وضعيت ايمني رانندگي در ايران انتشار يافته سال  با استناد به گزارش

  شود:آورده مي

(انحراف، خروج از راه، واژگوني، سقوط در پرتگاه) و  اي است كه براي يك وسيله نقليه متحرك به تنهائيحادثه تصادف رانندگي:

ثابت به وقوع  ءمتحرك با يك عامل ديگر همچون يك يا چند وسيله نقليه، عابر، حيوان، اشيا يا بين يك وسيله نقليه موتوري

  گردد.جاني مي اپيوندد و منجر به خسارت مالي يمي

  كه عبارتند از: آمده استدر ذيل اين تعريف دو تبصره 

  هاي عمومي كشور). كليه راه(در  اتفاق افتاده باشد معابر ترافيكي و حريم قانوني آنهاالف) تصادف بايد در 

انند گردد موسيله نقليه، جاده، انسان و محيط باشد مشمول اين تعريف نمي لب) مواردي كه علت بروز حادثه خارج از چهار عام

  حوادث ناشي از رانش زمين، ريزش كوه، ريزش بهمن، سيل، زلزله، انفجار و حريق.

  

  تصادف فوت نشود ولي دچار جراحات سطحي يا شديد يا نقص عضو شود.مجروح در تصادفات رانندگي: شخصي كه در اثر 

  د.روز پس از تصادف فوت شو ٣٠ت يا طي مد كه بر اثر تصادف رانندگي فوراً فرديكشته در تصادفات رانندگي: 

و سوانح رانندگي و نقل  نامه مديريت ايمني حمل: در جاي ديگري از اسناد در آئينانندگي در مقابل تصادفات رانندگيسوانح ر

گردد به انواع وقايع منجر به جرح، فوت، خسارت و يا تركيبي از آنها كه در نتيجه ، تصادفات رانندگي اطالق مي١٣٨٨سال 

گردد كه سوانح رانندگي اطالق مي حاليآيد. دربه وجود ميا يكديگر و يا انسان، حيوان و شيء برخورد يك يا چند وسيله نقليه ب

وه بر تصادفات رانندگي كه وسيله نقليه يا سرنشينان آن به داليلي غير از تعريف ذكر شده براي تصادف، متحمل به وقايعي عال

  هاي جاني و مالي شوند از قبيل سقوط، واژگوني، ريزش بهمن، ريزش كوه، رانش زمين و وقوع سيل. خسارت

شوند. حوادث بندي ميدسته نقليوهاي حملساير حوزهنقل زميني، هوايي، دريايي و وحوادث ترافيكي در چهار حوزه حمل

. روي دهددرون شهر و يا برون شهر تواند در و مي استاي و ريلي نقل زميني شامل حوادث جادهوترافيكي در حوزه حمل

. معابر هستند ها تواند در معابر عمومي و اختصاصي باشد. معابر عمومي در درون شهرها زير نظر شهرداريهمچنين اين حوادث مي

و زير نظر بوده ها و ... جزء معابر اختصاصي ادارات، دانشگاه معابري مانند معابر داخليِ هستند. وزارت راهدر حوزه  بيرون شهرها

نقل زميني براساس شدت تصادفات، موقعيت تصادفات و و. در ادامه، تعاريف حوادث ترافيكي در حوزه حملهستندارگان مربوطه 

   برخورد آورده شده است.نوع 

 

 تصادف شدت براساس ترافيكي حوادث
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بندي نقاط حادثه خيز و ايمني ترافيك دارد. يكي از كاربردهاي مهم آن در اولويت شدت تصادفات كاربردهاي مختلفي در حوزه

كه تصادفات شديدتر  شود به طوري) تعيين ميSI(٧هاي خطرناك شهري و برون شهري است كه با استفاده از شاخص شدتمكان

هاي تصادفات ترافيكي نيز بندي شدت تصادفات در برآورد هزينه. دستهقرار دارندخيز هاي نخستِ تعيين نقاط حادثهدر اولويت

يك تصادف خسارتي بسيار متفاوت است.  يك تصادف منجر به ناتواني افراد با هزينه داراي اهميت است؛ به عنوان مثال، هزينه

ريزي هاي مناسبي براي ايمني ترافيكي، بايد تعريف درست و دقيقي از شدت تصادفات ارائه شود تا بتوان برنامه در حيطه بنابراين

  كاهش تصادفات انجام داد.

شدت تصادفات با سنجش آسيب به وسايل نقليه، پيچيدگي كمتري نسبت به بدن انسان دارد؛ زيرا پاسخ وسيله نقليه به نيروهاي 

زگارتر از بدن انسان است. اما از آنجايي كه شدت تصادف، شامل آسيب به انسان مي شود بنابراين سطح شدت تصادف، سا

  شود، دقت كمتري نسبت به متخصصان پزشكي دارد.تصادفاتي كه توسط متخصصان اجراي قانون و كارشناسان تصادفات بيان مي

گردد و در معموًال براي افراد درگير در يك تصادف تعريف مي شدت تصادفاتبر اساس يكي از روشهاي مورد استفاده، سنجش 

  :)٤٦(شود نشان داده مي KABCOد و با كلمه اختصاري شوبندي ميپنچ رده تقسيم

  تصادفات فوتيK روز پس از تصادف  ٣٠ثر تا تواند حداقل در صحنه تصادف و حداك(تصادف منجر به مرگ كه مي

  باشد)

  تصادف جرحي منجر به ناتوانيA شكستگي اندام)، (آسيب شديد مانند پارگي شديد اندام و  

 كننده تصادف جرحي غير ناتوان B  كوفتگي)(آسيبي كه منجر به ناتواني شخص نشود مانند كبودي و  

  تصادف با آسيب احتماليC درد بدون خونريزي و حالت تهوع)  (آسيبي كه آشكار نيست مانند  

  تصادف خسارتيO (بدون آسيب جسمي به افراد)  

  

  رويداد موقعيت براساس ترافيكي حوادث

، نوع ها  تصادف در تقاطعتعريف  تواند قابل تعريف باشد. به عنوان مثال مينيز داد تصادف ويحوادث ترافيكي براساس محل ر

  .)٤٧(تواند متفاوت باشد راه، مشخصات مختلف كاربري زمين و تقسيمات سياسي گوناگون مي

 ها تصادف در ارتباط با تقاطع: 

  تصادف در داخل تقاطع  

 ي به تقاطع نتههاي متصادف در خيابان  

 ها تصادف در غير از مسيرهاي مربوط به تقاطع  

 :تصادف در ارتباط با نوع راه 

 راه)  راه يا بزرگهاي شرياني (آزادتصادف در راه  

                                                             
٧ Severity Index 
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 هاي اصلي تصادف در راه  

 هاي روستايي) راه هاي فرعي (معموالًتصادف در راه  

  هاي محلي خيابانتصادف در  

 :تصادف در ارتباط با كاربري زمين 

  شهري برون شهري: تصادف در خارج از محدوده  

  درون شهري: تصادف در داخل شهر  

 :تصادف در ارتباط با موقعيت سياسي  

تواند در بين تقسيمات سياسي آن محل متفاوت باشد مانند بخش، شهر، موقعيت تصادفات ترافيكي وسايل نقليه مي

  شهرستان و... .

  

 حوادث ترافيكي براساس نوع برخورد وسايل نقليه )٩

تواند تعاريف متفاوتي داشته باشد. اين حوادث ترافيكي براساس ماهيت تصادف و نوع برخورد وسايل نقليه با اجسام مختلف، مي

  . )٤٨( توان در دو دسته تصادفات رانندگي و سوانح رانندگي تقسيم كردتعاريف را مي

وقايع منجر به جرح، فوت، خسارت و يا تركيبي از آنها كه در نتيجه برخورد يك يا چند وسيله نقليه الف) تصادفات رانندگي: انواع 

  كه شامل موارد زير است:آيد با يكديگر و يا انسان، حيوان و شيء به وجود مي

 تصادف وسايل نقليه موتوري با عابر پياده  

  با عابر پياده (دوچرخه، سه چرخه) غيرموتوريتصادف وسايل نقليه 

  نقليه موتوري در حال حركت دو وسيلهتصادف 

  نقليه پارك شده يك وسيله نقليه با وسيلهتصادف 

  با قطار وسيله نقليه تصادف 

  غيرموتوريبا وسايل نقليه وسيله نقليه با تصادف 

  با حيواناتوسيله نقليه تصادف 

 (درخت، گاردريل، تير چراغ برق و ...) با اشياء ثابت وسيله نقليه تصادف  

  

ب) سوانح رانندگي: وقايعي عالوه بر تصادفات رانندگي كه وسيله نقليه يا سرنشينان آن به داليلي غير از تعريف ذكر شده براي 

كوه، رانش زمين و وقوع ريزش  تصادفات رانندگي، متحمل خسارتهاي جاني و مالي شوند از قبيل سقوط، واژگوني، ريزش بهمن،

  سيل:

  افتد.اتفاق مي از پل و پرتگاهسقوط: اين سانحه با افتادن وسيله نقليه  
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 شود.واژگوني: در اين سوانح، وسيله نقليه بدون تصادف و برخورد قبلي با ساير وسايل نقليه و اجسام، واژگون مي  

  :وسيله نقليه در معرض ريزش بهمن قرار گيرد.ريزش بهمن 

  :وسيله نقليه در معرض ريزش سنگ از كوه قرار گيرد.ريزش كوه  

  :دچار سانحه گردند. وسيله نقليه براثر رانش زمينرانش زمين  

  شودآسيب  دچارسيل: اگر وسيله نقليه به دليل وقوع سيل.  

محسوب شده  ذكرديگر غير از موارد  از انواعاي به جز تصادفات و سوانح رانندگي باشد، ساير حوادث ترافيكي: اگر حادثهج) 

  :كه عبارتند ازشود مي

 نقليه هاي وسيله(مانند شكستن چراغ يا آينه شكستن قسمتي از وسيله نقليه كه منجر به خسارت شود(  

 نقليه (مانند تركيدن الستيك وسيله انفجار يا تركيدن قسمتي از وسيله نقليه كه منجر به حادثه و خسارت مالي شود(  

  نقليه ور شدن موتور وسيلهگرفتن قسمتي از وسيله نقليه (مانند شعلهآتش (  

 گير غير استاندارد)پرش يا افتادن با وسيله نقليه موتوري (مانند عبور با سرعت زياد از روي سرعت  

 خرابي يا آسيب ديدن سيستم حركتي وسيله نقليه (مانند فرمان، گيربكس و (...  

 (مانند افتادن بار از باربند خودرو) افتادن اشياء از وسيله نقليه  

 كه ممكن است حتي به جرح يا خسارت منجر شود نقليه ديدگي يا خرابي سطح زيرين وسيلهآسيب      
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  فصل دوم:

 پيشگيري از حوادث ترافيكي
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اي نيازمند رويكردي ارتقاي ايمني جادهاي استايمني جاده ترين ستون برنامه جهاني دهه اقدام برايمديريت ايمني اولين و اساسي

ها را در حصول به اين تواند كشورها و سازماناستقرار يك سيستم موثر مديريت ايمني راه مي ريزي شده استسيستميك و برنامه

ترافيكي بايد عملكرد خود را بررسي  هاي جديد ايمنيها و پروژهها، برنامههدف ياري كند. همه كشورها قبل از ايجاد استراتژي

اي را ها و مناطقي از شبكه جادههمه كشورها بايد بخش .همه كشورها بايد از اهداف بلندمدت سيستم ايمني برخوردار شوند كنند

د بازده باالتري توانكنند و مداخله در اين مناطق ميهاي جدي ناشي از تصادف را تجربه ميمير و آسيبوكه ميزان باالتري از مرگ

  داشته باشد هدف قرار دهند.

و كنند مداخالت را توليد مي ،كه عملكردهاي مديريت نهادي داراي سه سطح است بطوري راه هاچارچوب ارزيابي مديريت ايمني 

.)٤٩( ندنكايجاد توانند نتايج مطلوبي را هم به نوبه خود ميمداخالت 



  
 

  حمايت طلبي

   .اهداف ارتقاي سالمت معرفي كرده است براي حصولسه راهكار اصلي  را به عنوان يكي از حمايت طلبيسازمان بهداشت جهاني 

بهداشت عبارت است از تركيبي از اقدامات فردي و اجتماعي طراحي شده براي جهاني اساس سازمان تعريف جلب حمايت بر

طلبي در ارتقاي حمايت .اي خاصحمايت سياسي و پذيرش اجتماعي در راستاي حمايت از هدف يا برنامه ،ايجاد تعهد سياسي

 اي: چارچوب ارزيابي مديريت ايمني جاده٢شكل
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 براي اجراي يك برنامه ارتقاي ايمني در حيطه اقدامات .ايمني در جامعه از جمله ارتقاي ايمني ترافيكي نقش كليدي دارد

  :هاي زير توصيه شده استگام ،طلبيحمايت

  احتمالي برنامهشناسايي مخالفين  

 مخالفين برنامهبندي مورد استفاده توسط بيني قالبپيش  

 شناسايي موانع  

 شناسايي و مشاركت دادن حاميان احتمالي  

  شناسايي و درگير كردن افراد شاخص سياسي  

 ي حمايت طلبيهاتدوين راهبرد  

ها نيز  اختصاصي ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميتهاي  نظر از اصول مديريتي در ارتقاي ايمني ترافيك، آشنائي با مدلصرف

  . هاي حوادث ترافيكي ضروري است هاي پيشگيري از مصدوميتجهت طراحي و اجراي برنامه

  

  عبارتند از:حوادث ترافيكي  پيشگيري از مهمترين روش هاي 

 مديريت سرعت

  خودروهابهره گيري از فناوري هاي نوين در طراحي

 خيز راه ها اصالح نقاط حادثه

 ارتقاي سالمت روان رانندگان

 راهنمايي و رانندگيقوانين  اجراي

 ارتقاي سيستم صدور گواهينامه رانندگي

 يري از حوادث ترافيكي به كاربران راه ها آموزش اصول پيشگ

  

  مديريت سرعت

ها پذير راه كاربران آسيبدهد.مي هاي شديد و تلفات ناشي از آن را كاهشمصدوميت ،ميزان بروز سوانح ترافيكي ،كاهش سرعت 

كيلومتر در ساعت داشته باشد  ٣٠از جمله سالمندان، كودكان، معلولين و موتورسواران در تصادف با خودروئي كه سرعت كمتر از 

كيلومتر در ساعت حركت  ٥٠در تصادف با خودرويي كه با سرعت بيش از  آنهاست كها اين در حالي اغلب زنده مي مانند

در بسياري از  ها مهم ايمني راه معضل تندراني و يا رانندگي با سرعت غير مجاز يا غير مطمئن شوندكند اغلب كشته ميمي

هايي كه در راه استوتمامي تصادفات  كشورهاست كه عامل بروز حداقل يك سوم از تصادفات و عامل تشديد كننده در تقريباً 

كيلومتر در  ٣٠ مجاز باال است و تمهيدات جداسازي كافي به كار برده نشده است حداكثر سرعتدر آنها ابرين پياده ميزان تردد ع

  ساعت بايد در نظر گرفته شود
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ست تا ا . اين سيستم برآناستاست كه شامل تعيين و اجراي محدوديت سرعت  ي ترافيكمديريت سرعت هسته اصلي نظام ايمن

خاب سرعت مناسب و مطمئن عمدتا به وسيله آموزش و تبليغات متقاعد سازد و در عين حال از اعمال قانون و رانندگان را به انت

بدون يك تعهد عمومي دائمي و قوي براي تقويت اجراي برنامه هاي مديريت .نيز سود جويد ترافيك هاي مهندسيحلبعضي راه

اعمال بود.  تاثيرگذار نخواهدمديريت سرعت به قدر كافي  ،دولت سرعت و اعمال قانون محدوديت سرعت در راه ها به وسيله

تواند ي ميشفاف و در معرض ديد باشد. اعمال محدوديت سرعت زمان بايدقانون در تخلفات مربوط به اجراي محدوديت سرعت 

ندانند. همچنين اعمال قانون  گذار باشد كه كاربران راه احتمال شناسايي شدن در صورت بروز تخلف را اندكبه اندازه كافي تأثير

معابر از رانندگي در استثناي غير معقولي داشته باشد و هر كسي در هر كجا و هر زماني  نبايدهاي مديريت سرعت در برنامه

يت به طور قانوني از رعا . به استثناي مواردي كه احياناًمتصور باشدعمال قانون در صورت بروز تخلف را ا بااليحتمال ترافيكي، ا

   دي، نبايد هيچ استثنايي در اعمال قانون متخلفين محدوديت سرعت قائل گردهستندمحدوديت هاي سرعت معاف 

ي ناشي از سانحه هامصدوميتو  دت پيامدش چنينهم .ترافيكي را افزايش دهدحوادث بروز  احتمالتواند سرعت غير ايمن مي

ساعت از  درمتر كاهش يك كيلو ترافيكي است حوادثترين عامل خطر مهم سرعت ابديافزايش ميهاي باالتر  سرعت درترافيكي 

درصد كاهش دهد. مديريت سرعت  ٤ - ٥را  آندرصد و فوت ناشي از  ٣را  مصدوميتمنجر به  ترافيكي تواند حوادثميسرعت 

شود تنظيم سرعت گفته نميمديريت سرعت تنها به ف در ارتقاي ايمني ترافيكي است. هاي اصلي كشورهاي مختليكي از چالش

  شودشامل مي نيزسرعت مناسب را  شبكه مناسب حمل و نقل جهت حصول اي وريزي و طراحي زيرساخت جادهبلكه برنامه

  د كه عبارتند از:منافع زيادي داشته باش دناتويك برنامه مديريت سرعت موفق مي

  روپيش مخاطرات از آگاهي براي بيشتر زمان آوردن دستبه

 العمل به مخاطراتكاهش مسافت طي شده در طول زمان عكس  

 كاهش فاصله توقف خودرو بعد از ترمز كردن  

 افزايش زمان و قدرت تصميم گيري كاربران راه قبل از لحظه محتمل بروز تصادف  

 افزايش شانس اجتناب از وقوع تصادف  

 ست دادن كنترل خودرو توسط رانندهكنترل بهتر بر خودرو در شرايط مخاطره آميز و كاهش احتمال از د  

  كاهش احتمال بروز مصدوميت يا كاهش شدت مصدوميت بروز يافته يا كاهش احتمال مرگ ناشي از سانحه ترافيكي در

  صورت وقوع سانحه

 كاهش خسارات مالي ناشي از صدمه به وسايل نقليه و محيط  
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  ٥١( ترافيكي ثانوي حوادثكاهش احتمال بروز(.  

  

  روش هاي مديريت سرعت عبارتند از:

 كنترل سرعت دوربين

 سرعت گير

 خودروها هوشمندسازي

 ديدن و ديده شدن  

  

  كنترل سرعت دوربين )١

فرانسه ، گرفته در انگليسهاي كنترل سرعت است. مطالعات انجام هاي مديريت سرعت استفاده از دوربينترين روشيكي از رايج

كنترل سرعت گزارش كردند. هاي دوربين استفاده از بارابطه  دردرصد در سوانح منجر به جرح   ٥٠تا  ٢٠و اسپانيا كاهش بين 

  در سه زمينه قابل توجه است:  هاي كنترل سرعتاستفاده از دوربين اثربخشي

 كيلومتر در ساعت ٨تا  ٢ كاهش سرعت وسايل نقليه به ميزان   

 كاهش حوادث ترافيكي  

 كاهش مصدوميت ها و مرگ هاي ناشي از حوادث ترافيكي   

  

  

  

  

 سرعت : تغيير در ميزان تصادفات در ازاء كاهش در ميانگين٣شكل
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  سرعتگير )٢

صورت  اند ولي در هر دوشتهدهاي عمودي تاثير بيشتري نسبت به سرعتكاه هاي افقي گيراند كه استفاده از سرعتمطالعات نشان داده

ترافيكي گردد. حوادثتواند سبب كاهش مصدوميت و مرگ ناشي از مي گيرها تاستفاده تركيبي از اين سرع

انداردهاي چنانچه است، سازي تردد دارندعليرغم نقش مفيدي كه در كاهش سرعت و آرامگيرها سرعتبايد در نظر داشت استفاده از 

كه بايد در استفاده  يكي از نكاتي. داشته باشندتوانند خود تاثير منفي بر ايمني ترافيك ميها اعمال نشده باشد مورد نياز در ايجاد آن

قابل رويت بودن آنها از فاصله كافي و استفاده از عالئم افقي و عمودي در اطالع رساني وجود  ،در نظر گرفتگيرها سرعتاز 

  .استگير سرعت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خودروها هوشمندسازي )٣

به دو شيوه فعال و سيستم خودرو تعبيه شده و كه  استهاي كنترل و مديريت سرعت استفاده از هوشمندسازي يكي ديگر از روش

ابد و در شيوه غيرغعال با استفاده از يغير فعال اعمال مي گردد. در شيوه فعال سرعت وسيله نقليه بطور اتوماتيك كاهش مي 

 بردن اين سيستم كاره از ب جوانهر چند رانندگان  راننده تشويق به كاهش سرعت مي گردد. ،هاي صوتي و تصويري اصوات و پيام

  ها راضي نيستند



 شدن دهيو د دنيد )٤

اعم از عابر  كاربران راه ها يمنيبرقرار باشد تا ا ديبا نديفرا ني. ااست كيتراف يمنيدر ا ياز موضوعات اصل يكيشدن  دهيو د دنيد

. ننديرا بب گرانيشوند و د دهيد كاربران راه هاتمام  ديبا يكيتراف طيدوچرخه سوار، موتورسوار و راننده فراهم گردد. در مح اده،يپ

بهداشت، سهم  ي. مطابق گزارش سازمان جهانمي رودموضوع دچار اختالل شود، احتمال تصادف باال  نيا يلياگر به هر دل

شدن  دهيمطالعات نشان داده است كه د جينتا ني. همچناست فيشدن ضع دهياز د يناش ادهيپ نياز تصادفات عابر يتوجهقابل

.ه استتصادفات بود %٦٥در  موجب فيضع

  )گيرسرعتانحراف مسير عمودي و افقي ( :٤شكل 
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 نيتر. مهمآورديبه دست م دنيد قياست كه از طر يوابسته به اطالعات رديگيم يرانندگ نيراننده ح كيكه  يماتيتصم %٩٠از  شيب

را مدنظر داشت: يدو نكته اساس دي. در خصوص عملكرد چشم باافتديدر چشم اتفاق م دنيركن عملكرد د

خود را مورد سنجش قرار دهند. يينايطور مرتب قدرت ببه ديرانندگان با - الف

  استفاده كند. يمخصوص رانندگ نهيآ ايو  نكياز ع ديراننده با يينايمشكل در ب ايدر صورت وجود ضعف و  - ب



  بايد مدنظر قرار گيرد: براي تمام موارد زير، شدن دهيو د دنيد تيقابل شيافزااصول 

 عابران پياده  

  رانندگان خودرو  

 راكبين موتورسيكلت و دوچرخه  

 راه ها  


  پياده ان عابر )١

گروه  نيتصادفات در ا ياصل لياز دال يكي ادهيپ نيسواران نسبت به عابررانندگان خودرو، موتورسواران و دوچرخه يناكاف ديد

:استعلت عمده  ٤از  يامر ناش ني. ااست

  راه ييفقدان روشنا ايكمبود و

 كلتيخصوص در موتورسه ب هينقل لهيتوسط وس ييفقدان روشنا  

 يا  )شبرنگبازتاب دهنده نور (از  ادهيپ نيم استفاده عابرعدو پياده  نيعابرتوسط  پوشيدن لباس هاي تيره در شب

ينامساعد جو طيها و شراخصوص در شببه هشداردهنده هاي نوري

 ريبا مس ي(مواز هينقل ليحركت وسا ريدر مس ادهيپ نيتردد عابر(

 
 نيرا تأم ادهيعابر پ يبرا يالزم و كاف يمنيابه تنهائي  هم  درنگيلباس سف دنيپوش يدر طول شب، حت دهدينشان م زير شكل

  .كندينم

  

  

  

  

  

  

 

رنگ لباس و استفاده از شبرنگ در ديده شدن ريتأث: ٥شكل



  
 

٢٩ 

 

  خودرو انندگانر )٢

خصوص  ني. در ااستراننده  ديقدرت د تيتقو نيشدن خودرو و همچن دهياز عوامل مهم در د يكي هينقل لهينور توسط وس ديتول

را داشته  دنيد نديفرا تيتقو يالزم برا قدرتمناسب بوده و  دي. نور چراغ خودرو باكنديم فاينقش را ا نيترچراغ خودرو مهم

يكي از رفتارهاي  مه شكن استفاده كنند. يهاچراغ اينورباال و  ن،يياز چراغ كوچك، نورپا تيمتناسب با موقع ديباشد. رانندگان با

در زمان گرگ و ميش و  روشن نكردن چراغ هاتر هم باشد،  خطرناك رانندگان كه متاسفانه در بين رانندگان حرفه اي شايد رايج

  ت.نيمه تاريك اس

  

  راكبين موتورسيكلت و دوچرخه )٣

 يباال، تجربه كم رانندگمانند سرعت  ي. عواملشونديمحسوب م كيدر تراف ريپذبيآس يهاجزو گروه هينقل لهيدو وس نيكاربران ا

ازجمله  يمنيمانند كاله ا يمنيا زاتيو عدم استفاده از تجه يو رانندگ ييراهنما نيقوان تيهستند، عدم رعا وانانكه اكثرًا ج نيراكب

  .شونديگروه م نيهستند كه موجب بروز سوانح در ا يعوامل


موارد  ديبا هينقل ليوسا نيا ني. لذا راكبآنهاستنشدن  دهيد كلت؛يموتورس ايجمله عوامل مؤثر در بروز تصادفات دوچرخه و  از

:رندياز بروز تصادفات بكار گ يريشگيو پ كيشدن خود در تراف دهيد تيقابل يرا جهت ارتقا ريز

 در شب استفاده از لباس با رنگ روشن

 كلتيدر لباس و دوچرخه/ موتورس (شبرنگ) دهنده نوراستفاده از بازتاب 

  

  راه ها   )٤

مناسب باشند.  ييروشنا ستميمجهز به س ديبا راه ها. باشديشدن م دهيو د دنيمؤثر در د عوامل نيترازجمله مهمها  راه ييروشنا

نصب شوند.  كپارچهي ييروشنا نيجهت تأم گريكديفاصله استاندارد از  مناسب و با تيفيبا تعداد و ك ديبا راه ها كنار  ييروشنا

ايجاد استفاده كرد كه عالوه بر  ال اي دي ينوارهانشانگرها و از  تواني، مراه ها ريشدن مس دهيد تيقابل يارتقا يبرا نيهمچن

.شوديم زين ريمس ييبايموجب ز ،ييروشنا

 ، خصوص در شبعالئم، به ني. اگر اكننديم فايا ينقش اساس ريرانندگان در مس تيكنار جاده در هدا يرانندگ و  ييراهنما عالئم

 دهيد تيقابل ريخواهد شد. شكل زترافيكي  احتمال بروز حوادث  شيو افزا ريرانندگان در مس ينشوند موجب گمراه دهيدبخوبي 

دهنده نور بازتاب هياول وسايلاز  ديبا يرانندگ ييعالئم راهنما ديد تيقابل شيافزا يبرا .دهديشدن عالئم در روز و شب را نشان م

  استفاده گردد.استاندارد 

  

  



  
 

٣٠ 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  طراحي خودروهاهاي نوين در فناوريبهره گيري از 

ست كه اشتباهات انساني عامل عمده تصادفات هستند و به همين دليل نقش عوامل ا در سوانح رانندگي غالبًا تلقي بر اين

پرتي، خواب آلودگي و ساير ، سرعت باال، حواسپرخطررانندگي  رفتار ،با اين ديدگاهد. مي شودرصد نيز ذكر  ٩٠انساني تا 

اشتباهات و خطاهاي انساني به عنوان به شود. اما در نگاه ديگر، مي افيكي مطرححوادث ترعوامل انساني به عنوان منشاء 

 ن تالش بسيار براي بهبود رفتارهايي ارائه گردد. در اين ديدگاه ضمحلشود كه بايد براي آن راهبخشي از مساله نگريسته مي

شود كه امكان به صفر رساندن اين خطاها وجود ندارد و در نتيجه تالش رانندگي و كاهش خطاهاي انساني، پذيرفته مي

بر اثر خطاي انساني جلوگيري شده يا  حادثههاي مختلف در حوزه خودرو و جاده، از وقوع از فناوري گيريگردد با بهرهمي

  :عبارتند از ترافيك ايمنيجهت  بيه شده در خودروهاتعيد هاي جد. فناوريكاهش يابدشدت حادثه 

 تشخيص مانع و اجتناب از برخورد  

 تشخيص انحراف از مسير

 سيستم كنترل پايداري الكترونيكي

 پايش نقاط كو

 چراغ جلوي تطبيقي

 حفاظت از عابر پياده

 تماس خودكار با اورژانس  

  

در روز و شبرانندگي  شدن عالئم دهيد تيقابل: ٦شكل



  
 

٣١ 

 

  تشخيص مانع و اجتناب از برخورد  )١

خودرو نسبت به شود و بر اساس فاصله و سرعت در اين سيستم، مسير جلوي خودرو توسط دوربين و رادار بطور دائم پايش مي

اين فناوري براي تنظيم ) از CC(٨گيرد. بطور مثال در سيستم كروز كنترل تطبيقيموانع جلويي، واكنش متناسب صورت مي

شود. در برخي خودروها از فناوري تشخيص مانع صرفاً براي اعالم هشدار استفاده ميخودكار فاصله خودرو از خودروهاي جلويي 

تر ابتدا به راننده هشدار داده هاي پيشرفتهشود در حاليكه در سيستمهاي خطرناك استفاده ميدر وضعيت )CWF( ٩به راننده

م شود (سيستيي، ترمز بطور خودكار فعال ميشود و در صورت عدم واكنش راننده و نزديك شدن بيش از حد به مانع جلومي

AEB(١٠ .  

كنند اما در برخي ديگر، هاي پايين عمل ميهاي شهري بوده و در سرعتحركت در محيط ويژه ،هاي تشخيص مانعبرخي از فناوري

هاي باال هم امكان تشخيص مانع و در سرعت بنابراينمتر)  و  ٢٠٠شوند (بطور مثال تا موانع تا فواصل دور نيز تشخيص داده مي

اجتناب از برخورد وجود دارد. برخي خودروها نيز از قابليت تفكيك نوع مانع (خودرو، انسان، حيوان، اشياء ثابت) برخوردار 

  هستند. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تشخيص انحراف از مسير )٢

هاي نصب شده روي خودرو اين فناوري، انحراف به سمت چپ يا راست خودرو نسبت به مسير صحيح حركت توسط دوربين در

شود تر پس از تشخيص انحراف از مسير، صرفاً هشدار صوتي يا لرزشي به راننده داده ميهاي سادهدر سيستم .شودتشخيص داده مي

                                                             
٨ Adaptive Cruise Control 
٩ Forward Collision Warning 
١٠ Autonomous Emergency Braking 

 اجتناب از برخورد در خودرو نحوه عملكرد سيستم: ٧شكل 



  
 

٣٢ 

 

تر پس از هشدار اوليه و در صورت عدم توجه راننده، در مسير حركت خودرو مداخله صورت گرفته و هاي پيشرفتهاما در سيستم

هاي جاده متكي هستند هرچند كشياي تشخيص انحراف از مسير عمدتاً بر خطهشود. اكثر فناوريبه وضعيت مناسب برگردانده مي

كشي نيز وجود دارد. در هر حال اگر خودرو به هر هاي بدون خطدر برخي خودروها امكان تشخيص خروج از جاده در وضعيت

   دهد.مي دليلي نتواند مسير صحيح جاده را تشخيص دهد غيرفعال بودن اين سيستم را به راننده اطالع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پايداري الكترونيكي كنترل سيستم  )٣

شود. اين مساله به هنگام دور زدن با سرعت باال ها اعمال ميدر خودروهاي معمولي، ترمز توسط راننده و بصورت يكسان به چرخ

ها و در نتيجه خارج شدن خودرو از جاده گردد. در فناوري پايداري تواند منجر به لغزش چرخيا تغيير مسير ناگهاني مي

  الكترونيكي، 

ها شود تا در مواقع اضطراري با اعمال شدت ترمز متفاوت روي چرخجزا توسط كامپيوتر خودرو كنترل ميها بصورت مترمز چرخ

  از ناپايداري خودرو و در نهايت خارج شدن آن از جاده جلوگيري كند. 

مسير از انحراف تشخيص فناوري: ٨ شكل



  
 

٣٣ 

 

  

  

  پايش نقاط كور) ٤

هاي داخلي و خارجي خود آينه درشود كه در آن، راننده قادر نيست خودرو عقبي نزديك شونده را نقطه كور به وضعيتي گفته مي

ببيند. اگر در اين حالت راننده اقدام به تغيير مسير كند احتمال برخورد و سانحه باال خواهد بود. در اين فناوري، نقاط كور خودرو 

شود شود و در صورت وجود خودرو در اين نقاط، به نحوي به راننده اطالع داده مين يا رادار پايش ميبطور دائم توسط دوربي

  كند. (بطور مثال با يك عالمت روي آينه). بدين ترتيب راننده متوجه خودرو عقبي شده و از تغيير مسير اجتناب مي

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

خودرو پايداري افزايش در الكترونيكي پايداري فناوري تاثير: ٩ شكل

كور خودرو نقاط پايش سيستم عملكرد نحوه: ١٠شكل



  
 

٣٤ 

 

  چراغ جلو تطبيقي )٥

شود تا اوالً حداكثر ديد محيطي را براي راننده هاي جلو خودرو متناسب با شرايط جاده تغيير داده ميدر اين فناوري، نور چراغ

آيند جلوگيري شود. براي استفاده از اين فناوري الزم است جاده فراهم آورد و ثانياً از مزاحمت نوري به رانندگاني كه از روبرو مي

  گيرد.اين امر بوسيله سنسورهاي مختلف نصب شده روي خودرو انجام مي شود.اف بطور خودكار شناسايي و شرايط محيط اطر

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  حفاظت از عابر پياده )٦

ست كه تصادفي رخ ندهد. اما اگر به هر دليلي خودرو با ا اينتمامي تالش  ،هاي تشخيص مانع و اجتناب از برخورددر فناوري

كند اثرات اين برخورد بر عابر را كاهش دهد. در اين سيستم، عابر پياده تصادف كند فناوري حفاظت از عابر پياده تالش مي

طي چند هزارم ثانيه، شود تا برخورد به عابر تشخيص داده شود. پس از تشخيص برخورد و سنسورهايي در اطراف خودرو تعبيه مي

گيرد تا از برخورد شديد سر و بدن عابر پياده به اجزاي سخت زير كاپوت جلوگيري شده و صدمه كاپوت خودرو از بدنه فاصله مي

كمتري به وي وارد شود. در برخي خودروها عالوه بر فاصله گرفتن كاپوت از بدنه، يك كيسه هوا نيز در جلوي شيشه خودرو باز 

  از سر عابر پياده حفاظت كند. ميشود تا 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 جلو چراغ در نوردهي مختلف حاالت :١١شكل

تصادف هنگام به پياده عابر از حفاظت سيستم :١٣ شكل



  
 

٣٥ 

 

  تماس خودكار با اورژانس )٧

شود براي اطالع سريع از وقوع تصادف، محل دقيق تصادف و اعزام سريع نيروهاي امدادي مورد ناميده مي e callه اين فناوري ك

در اتحاديه اروپا اجباري شده باعث كاهش زمان امدادرساني به مصدومين  ٢٠١٨گيرد. اين فناوري كه از آوريل استفاده قرار مي

خودرو  GPS تصادف را شناسايي كردند اطالعات ه شده در خودرو، وقوعگردد. پس از اينكه سنسورهاي تعبيمي حوادث ترافيكي

گردد تا نزديكترين نيروهاي امدادي به محل تصادف اعزام شوند. در اين سيستم از طريق شبكه مخابرات به مركز امداد ارسال مي

اند در صورت آسيب نديدن و عدم نياز به توامكان مكالمه بين مركز امداد با سرنشينان داخل خودرو وجود دارد و راننده نيز مي

  اعزام نيروهاي امدادي، اين فرايند را لغو كند. 

  

  

  

  

  

  راه ها آشكارسازي و اصالح نقاط حادثه خيز ،شناسائي

  ها حوادث ترافيكي زيادي رخ مي دهد. كه در آن مكان استشهري و برون شهري درون معابر  مناطق حادثه خيزنقاط حادثه خيز، 

هايي با ديد كم، خيابان هاي پرتردد و ... مي باشد و نقاط در تقاطع ها، مكان ترين نقاط حادثه خيز در داخل شهرها معموالًمهم 

، حادثه خيز در جاده هاي برون شهري، بيشتر در جاده هايي با استانداردهاي نامناسب، مكان هاي لغزنده، مكان هايي با روشنايي كم

نقطه حادثه  كه هستند را نمي توان به طور حتم نا ايمن و غيراستانداردهمه نقاط و ... است.  يچ خطرناكبدون گاردريل و داراي پ

توان گفت به عبارت ديگر ميفي ثبت نشود. خيز قلمداد كرد چون ممكن است در آن نقاط تردد چنداني وجود نداشته باشد و تصاد

  شخيص نقاط حادثه خيز خواهد بود. كه وجود تصادفات ثبت شده در معابر، معياري براي ت

ها هزينه حاظ كاهش تصادفات و كاهششناسايي، اولويت بندي و اصالح نقاط حادثه خيز، اغلب به عنوان يك اقدام پرمنفعت از ل

كه اصالح و ايمن سازي نقاط  ها است. از آنجايي محسوب مي شود. لذا اين اقدامات سرلوحه برنامه هاي دولتي در زمينه ايمني راه

  حادثه خيز بودجه زيادي نياز دارد، بنابراين پس از شناسايي اين نقاط، اولويت بندي آنها از اهميت زيادي برخوردار است. 

شوند ولي نقش مردم و پليس بسيار زياد است. بيشتر تصادفات توسط كارشناسان پليس ثبت مي در شناسايي نقاط حادثه خيز،

در حواشي شهرها يا روستاهاي دور دست رخ مي دهد ممكن است ثبت نشوند. مردم ساكن در محل  تصادفات كه معموالًبرخي از 

توانند گزارش اين تصادفات را به كارشناسان مراكز سالمت اطالع دهند و در نهايت مسئوالن باالدست نظير نقاط حادثه خيز، مي

ديد نقاط حادثه خيز مطلع شوند. اگر تعداد تصادفات گزارش شده از يك محل ها اداره راه و شهرسازي و پليس از مكان هاي ج

 زياد باشد، جز اولويت هاي اصالح نقاط حادثه خيز خواهند بود. 



  
 

٣٦ 

 

به دليل عدم ديد مناسب، عدم وجود ميدان،  استاندارد هستند كه عمدتاًهاي غير در تقاطع معموالً نقاط حادثه خيز در درون شهري 

اند. اين نقاط پر حادثه بايد از گزارش هاي گيرها و...) نقطه پرحادثه شدهسرعتها، (چراغ راهنمايي، تابلو عدم تجهيزات ترافيكي

  به مسئوالن باالدست گزارش شود.  مردمي اخذ شود و

نامناسب، عدم روشنايي در شب،  اين جاده ها ممكن است به دليل مهندسي شهري غير استاندارد بودننقاط حادثه خيز برون در 

برخي از متداول ترين روش هاي شناسايي نقاط حادثه باشد.  و نداشتن گاردريل تابلوهاي مناسب كشي هاي افقي، نبودنبود خط

  خيز عبارتند از:

 روش فراواني تصادفات  

ر اين روش هر تصادف يكي از ساده ترين و متداول ترين روش هاي شناسايي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز است. د 

دست ه شبكه جاده اي پياده مي شود و تعداد تصادفات رخ داده در مدت زمان مشخص براي هر مكان ب بر روي نقشه

ولي مرتب مي گردند و نقاط پرحادثه شناسايي و اوليت بندي آيد. سپس اين مكان ها از نظر تعداد تصادفات، به طور نزمي

مي شوند. از مزاياي اين معيار مي توان به ساده بودن معيار و شناسايي مكان هاي داراي فراواني تصادف باال اشاره كرد. 

  معايب اين روش در نظر نگرفتن حجم ترافيك و به حساب نيامدن شدت تصادفات است.

 روش نرخ تصادفات 

تعداد وسايل نقليه موجود گفته مي شود. روند كار تقريبا مشابه با روش  بهرخ تصادفات، به نسبت تعداد تصادفات ن 

فراواني تصادفات است با اين تفاوت كه در اين روش به جاي در نظرگرفتن تعداد تصادفات در هر مكان، نسبت 

ش فرض رابطه خطي بين حجم ترافيك و تعداد اين رو اِشكالتصادفات به حجم ترافيك در نظر گرفته مي شود. 

اين روش محدوديت دسترسي داشتن به  معايبتصادفات است كه ممكن است منشاء خطا باشد. همچنين يكي ديگر از 

  حجم ترافيك تمام نقاط است.

 روش همسنگ سازي تصادفات 

 روشنايي و تابلو كشي، خط بدون روستايي بين خيز حادثه نقطه :١٣شكل 
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روشي براي در نظر گرفتن شدت تصادفات در شناسايي و اولويت بندي تصادفات است. اين روش براي هر شدت  

تصادف، وزني تخصيص مي دهد و يك تصادفات فوتي و يا جرحي را با يك تصادف خسارت مالي يكسان درنظر نمي 

   .متفاوت است يت آنهانه تصادفات و اهمگيرد. اين ضرايب وزني در بيشتر كشورها با توجه به هزي

  

امروزه از روش هاي نسبتا پيچيده و دقيق تري همچون معيارهاي تركيبي، تحليل هايي فضايي، روش هاي پيش بيني و ... براي 

كنند كه براي شناسايي و اولويت بندي شناسايي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز استفاده مي شود. كارشناسان و محققان توصيه مي

دثه خيز از چندين روش استفاده شود و در آخر نتايج با يكديگر مقايسه گردد و مكان هايي كه در بيشتر روش ها جز نقاط حا

  .)٥٣, ٤٧, ١( دنها باشد، به عنوان نقطه حادثه خيز معرفي شواولويت

  

  

  

  

  

  ارتقاي سالمت روان رانندگان

هاي معمولي زندگي، ارتباط آگاهي فرد از توانايي هاي خود، مديريت چالشسالمت روان به  ،بهداشتاز ديدگاه سازمان جهاني 

اي دارند. از يك سو سالمت سويهتباط دورسالمت روان و ترافيك اگردد. مناسب با ديگران و نيز عملكرد مناسب شغلي اطالق مي

شوند. از سوي ر نظر گرفته ميتهديد كننده ايمني ترافيك دروان پزشكي به عنوان  اختالالتشناختي و  مشكالت روانفرد،  روان

مواجهه فرد با مرگ عزيزان، از سازد. فراهم مي مشكالت سالمت روانها زمينه را براي بروز هاي فيزيكي و ناتوانيديگر آسيب

 هاي ايجاد شده در پيدايش پيامدهاي رواناتوانيو نيز ن تهديد سالمتي و يكپارچگي وجوديدست رفتن ماشين و منابع ديگر، 

  توانند نقش داشته باشند.شناختي بعد از حادثه ترافيكي، مي

و مواد الكل  سوء مصرف ،افسردگي، وسواس، اضطراب، اختالل خواب، و نقص توجه بيش فعالياختالل استرس پس از سانحه، 

همچنين آلزايمر، ايمني ترافيك را به مخاطره بيندازند.  هستند كه مي توانندروان گردان از جمله اختالالت روانپزشكي مشكل ساز 

اگر افراد مبتال ت نورولوژيكي هستند مي توانند در عملكرد افراد حين رانندگي تاثيرگذار باشند. صرع و پاركينسون از جمله اختالال

ويي و روان درماني قرار نگيرند، اختالالت آنان شديدتر ، درمان نشوند و تحت مداواي دارو نورولوژيكي به اختالالت روانپزشكي

شود و مي تواند موجب ارتكاب به رفتارهاي رانندگي پرخطر گردد. اگر اين افراد تحت درمان هاي دارويي قرار و مشكل سازتر مي

ها موجب خواب آلودگي مي بگيرند، بايد از مصرف داروهاي روانپزشكي در زمان رانندگي خودداري كنند زيرا برخي از اين دارو

  شوند.

 



  
 

٣٨ 

 

اين اختالالت موجب نارسايي هاي زير گيرند. توجه قرار مي عنوان عوامل خطر رانندگي مورد اختالالت روانپزشكي اغلب به

 شوند:مي

  توجه، تمركز و هشيارياختالل در  

 اختالل حافظه  

 اختالل در عملكرد بينايي 

 اختالل در جهت يابي  

 ) سرعت حركات)كاهش يا افزايش اختالل سايكوموتور  

  اختالل كنترل تكانه 

 بيني و تخمين) قضاوت ضعيف و اشكال در حل مسأله (پيش 

 ضعف ادراك خطر 

 اختالل در تصميم گيري 

 اختالل در مديريت هيجانات و خشم 

 

اختالالت رواني مي توانند رفتار رانندگي افراد را دچار مشكل كنند. رفتار رانندگي، روشي است كه راننده براي هدايت و كنترل 

خودرو و تردد در معابر ترافيكي در پيش مي گيرد مانند: نحوه پيچيدن، عبور از چراغ راهنمايي، تنظيم سرعت، سبقت گرفتن، 

 رعايت حق تقدم و ..... 

رتقاي ايمني ترافيك، در كنار جاده و خودرو، توجه به سالمت جسمي و رواني راننده نقش اساسي دارد. براي يك رانندگي در ا

همچنين مند بوده و نيز به موقع و درست به عوامل بيروني واكنش نشان دهد. بهره و دقت كافيخوب، بايد راننده بتواند از تمركز 

داروهاي مختلفي ممكن است اين متغيرها را بايد بتواند خشم و هيجانات منفي خود را در مقابل رانندگان ديگر مديريت كند. 

آلودگي از شرايطي هستند كه نياز به ارزيابي طبي دارند. نقص توجه راننده به خستگي راننده و خواب دستخوش تغيير سازند.

كننده حواس مدرن مانند تلفن همراه توجه شود و همچنين بايد به بيولوژي در كنار عوامل پرتمي اختالل نقص توجه نسبت داده

   است.ايمني ترافيكي شود. سالمند شدن جمعيت با افزايش شيوع دمانس، چالش ديگري براي 

ضد افسردگي روهاي جديد برخي از داارند. ذگ، روي رفتار رانندگي تاثير ميگويي سايكوموتور افسردگي به علت كاهش پاسخ

   .ممكن است، حتي عملكرد رانندگي را بهبود بخشند

شايع است. ممكن است اين عالئم خفيف و گذرا بوده و تأثيري در عملكرد اجتماعي و شغلي عمومي عالئم اضطراب در جمعيت 

يابد و كيفيت زندگي آنها توجه ميها اختالل قابلنداشته باشند. ولي اغلب اين بيماران عالئم شديد و پايداري داشته و عملكرد آن

 آيد. پايين مي
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اين بيماري خود را با عاليم توهم، هذيان، گفتار و رفتار آشفته و نيز ف دارد. شيوع يك درصد در كشورهاي مختل ااسكيزوفرني

  دهد. عاليم منفي مانند عاطفه محدود، كاهش عالقه و لذت بردن، كاهش تكلم و اراده نشان مي

نيز در حال افزايش است. فرايند طبيعي سالمندي با تغيير در آلزايمرلمندي رو به ازدياد بوده و يافته، جمعيت سادر كشورهاي توسعه

با كاهش پيشرونده حافظه و عملكرد شناختي  اين بيماريشناخت، عملكرد حسي ـ حركتي و شرايط مزمن طبي همراه است. 

ش دارند و در در رفتار رانندگي نق ادراك خطرحافظه و تمركز، شود. مطالعات نشان داده است كه بينايي، توجه، مشخص مي

   سالمندان مبتال به آلزايمر، اين عوامل دچار اختالل مي گردند.

. مي كندسالگي و با عالئم تكانش گري، بيش فعالي و نقص توجه بروز قبل از شش ADHD)١١( اختالل بيش فعالي و نقص توجه

پرتي، اختالل در كنترل مانند. نقص توجه، حواسميدار ها تا نوجواني عالمتآن %٨٠كند و كودكان را مبتال مي %٨تا  ٣اين اختالل 

 سازد. نوجوانان را متأثر ميتحصيلي كودكان و ، تعامل اجتماعي، عملكرد اجتماعي و راه اختالل در حافظهفعالي به همتكانه و بيش

زياد است.اين اختالل، ات تصادف احتمال ADHDجوانان مبتال به  اين اختالل در بزرگساالن نيز مي تواند وجود داشته باشد.در

  دهد. رانندگان را در معرض خطر بيشتر قرار مي

توان در نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي راهكارهايي را به كار گرفت تا با ارتقاي سالمت روان براي ارتقاي ايمني ترافيك مي

افزايش ظرفيت افراد و جامعه، آنها را توانمند ارتقاي سالمت روان با هاي برنامه. يابد، بروز تصادف ترافيكي كاهش رانندگان

ها رويكردهاي افزايش اعتماد . اين برنامههيجانات خود را مديريت كنندرا باال برده و رفتار و افكارشان د تا كنترل خود روي زسامي

هاي برنامهكنند. را دنبال ميو سالمت فرد  ١٢هاي انطباق با استرس، تعامل اجتماعي و در نهايت ارتقاي تاب آوريبه نفس، مهارت

ي تاكيد پزشكي و درمان اختالالت روانپزشك ارتقاي سالمت روان روي سه هدف ارتقاي سالمت روان، پيشگيري از اختالل روان

 كند. مي

  راهكارهاي ارتقاي سالمت روان رانندگان عبارتند از:

  براي رانندگانبرگزاري دوره هاي آموزشي اصول سالمت روان و مهارت هاي زندگي  -١

 جسمي و رواني رانندگانهاي صدور گواهينامه مرتبط با سالمت تدوين سياست -٢

 و الكل در رانندگان ، موادارزيابي مصرف داروها -٣

ارزيابي دوره اي سالمت جسمي و رواني و نيز توانايي هاي رانندگي به ويژه در دوره سالمندي با تاكيد بر عوامل  -٤

 خطر در حيطه سالمت روان

 در رانندگان و هدايت آنها به درمانغربالگري و بيماريابي اختالالت روان پزشكي  -٥

 سازي ارايه دهندگان خدمات سالمت روان در سطوح مختلف وانمندت -٦

 
 

                                                             
١١ Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 
١٢ resilience 
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  راهنمايي و رانندگيقوانين  اجراي

  پياده انعابر قوانين مرتبط با )١

  :رعايت كنند زير راموظفند موارد  عابران پيادهنامه راهنمايي و رانندگي آيينطبق 

  :٢١٥ماده 

 نكنند. استفاده رو سواره سطح از دارد وجود رو پياده كه هاييمحل در  

 نمايند مجاز عبور زيرگذرو  خط كشي عابر، پل عابر از تنها ،راه عرض از گذشتن براي.  

 باشندنقليه  حركت وسايل مراقب و كرده خودداري رو سواره سطح به ناگهاني ورود و پريدن ،دويدن از.  

  نكنند عبور راه و ميانه حاشيه هايبوته و درختان البالي از و هاحصار ازدر بزرگراه ها و خيابان ها.  

 نكنند. عبور بود عابر قرمز چراغ هنگامي كه و نمايند حركت عابر سبز چراغ شدن روشن با هاتقاطع در  

  

   :٥٠٤ ماده 

 كه به عابري است حركت در حال رعايت مقررات و مطمئن و مجاز سرعت و مهارت داشتن با اي كهراننده هرگاه 

  . عابر مقصر است نمايد، برخورد تقصير بدون ،مجاز نيست ،محل آن در حضورش

  

  :٢٦ماده 

 شده،  كشي خط نقاط از راهنمايي و رانندگي عاليم به توجه با سواره رو طول عرض يا از عبور هنگام مكلفند عابران

 تصادف صورت در ،نكنند عمل تكليف مذكور به عابران هرگاه .نمايند استفاده ويژه مسيرهاي و همسطح غير گذرگاههاي

 از جلوگيري و نقليه وسيله كنترل به قادر و باشد كرده رعايت را كليه مقررات اينكه به مشروط راننده نقليه، وسيله با

  .داشت نخواهد مسئوليتي ،نباشد بدني و مادي خسارت تصادف ايجاد

  

  قوانين مرتبط با سازندگان خودرو و راه )٢

 نصب آن عيني مثالآنها دارند.  شدت كاهش و ترافيكي حوادث وقوع از جلوگيري در توجهي قابل نقش ها راهخودروها و 

  . است ترافيكي حادثه ساز معابر در راه مهندسي اصالح يا عتگيرسر

و  ضدقفل ترمز ،خودرو بودن قطعات حريق ضد هوا، كيسه به خودرو تجهيز ايمني، نصب كمربند :نقليه وسايل ايمني مورد در

  .برد نام توانمي را...  و هوشمند هايسامانه

  

  :گيردمي قرار توجه رداز دو جنبه مو خودرو نقش
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 كاهش بروز تصادف  

 ١٨٠ ص ،١٣٨٧ تصادف (ايونس، دادن هنگام رخ در صدمات كاهش(.  

  

  تخلفات رانندگي:قانون رسيدگي به  ١٤ماده 

 متصديان و  باشد، تصادف علت در مؤثر نقليه وسيله يا راه نقص ،تصادفات كارشناسان نظر اساس بر كه صورتي در

 شد. خواهد رفتار قانون برابر آنان با و بايد خسارت را جبران كنند ذيربط مسوولين

  

  :رانندگي و راهنمايي نامهآئين ٢٠٦ماده 

 در و بوده حساسدر راه ها  مانع هرگونه ايجاد و راهها در نصب شده عالئم به نسبت بايد رانندگي و راهنمايي مأموران 

 امر اين به توجه اينكه ضمن زيرا توجه كافي داشته باشند راه ايمني بازرسي به زنيگشت حين در استحفاظي حوزه كنترل

 در را پليس مسئوليت امر اين در كوتاهي و محسوب پليس ذاتي وظايف جزء بكاهد، دلخراش حوادث وقوع از تواندمي

  .داشت خواهد پي

  

  

  رانندگان قوانين مرتبط با )٣

  است. ، موتورسيكلت، دوچرخه و...راننده خودرو :راننده شامل

  .شوندمي محسوب ثالث شخص ،سايرين و بيمه شركت ثاني شخص راننده، اول شخص ثالث شخص بيمه در

  

  :و متخلف خطررانندگان پر يشخص ثالث برا بيمه قانون

 نمره و تخلف سابقه كه كساني با باال منفي نمره داراي و پرخطر رانندگي باسابقه افراد براي ثالث شخص بيمه حق نرخ 

 تصادف ريسك باالي احتمال دليل به خطرناك رانندگي سابقه با افراد بيمه حق هزينه قطعاً. دارد تفاوت دارند، كمي منفي

  .است شده وضع رانندگي تخلفات كاهش جهت در قانون اين. است باالتر خسارت بروز و

 خسارت بابت را مبلغي بايد شود، حادثه مسبب رانندگي و راهنمايي قوانين از تخلف دليل به كه صورتي در حادثه مقصر 

 تخلفات كاهش جهت در قانون اين. كندنمي پرداخت را خسارت هزينه همه بيمه و بپردازد ديدهزيان به شده وارد

 ،شده وارد خسارت با متناسب اما كندمي پرداخت را ديدهزيان خسارت تمام بيمه حالت اين در است. شده ايجاد رانندگي

  كند.مي دريافت مبلغي نيز حادثه مقصر از

 زير شرايط مطابق باشد، شده رانندگي تخلف دچار مقصر فرد و شود فوت يا جرح به منجر رانندگي حادثه كه صورتي در 

  د:شومي دريافت وي از خسارت هزينه
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o د.شومي اخذ وي از جاني و مالي خسارت هزينه از درصد ٥/٢ مقصر، حادثه اولين در  

o د.شومي اخذ وي از جاني و مالي خسارت هزينه از درصد ٥ مقصر، حادثه دومين در  

o بپردازد را جاني و مالي خسارت هزينه از درصد ١٠ بايد مقصر آن، از پس و حادثه سومين در. 

 
  :قانون مجازات اسالمي جزو قوانيني است كه براي رانندگان متخلف مجازات تعيين كرده است

 ٧١٨ ماده :  

كرده مي حركت مقرر سرعت از زيادتر يا نداشته گواهينامه يا بوده مست جرم وقوع موقع در موتوري وسايل راننده هرگاه 

 براي كه محلهايي در يا انداخته كار تصادف به در موثر مكانيكي عيب و نقص وجود را با موتوري دستگاه آنكه يا است

 ممنوع گرديده آن از عبور كه محلهايي از يا و ننمايد الزم مراعات گذارده شده است، مخصوص عالمت پياده رو عبور

 عالوه تواندمي دادگاه. شد خواهدمحكوم  فوق مواد در مذكور مجازات حداكثر سوم دو از بيش به نموده، است رانندگي

  .نمايد محروم موتوري وسايل تصدي رانندگي يا حق از پنج سال تا يك مدت براي را مرتكب فوق مجازات بر

  

  

  

 ٧١٩ ماده :  

 از استمداد يا و درماني مراكز به مصدوم رساندن وجود امكان با راننده و داشته فوري كمك به احتياج مصدوم هرگاه

 حسب كند را رها مصدوم و ترك را حادثه محل تعقيب، از فرار منظور به يا و كند خودداري اين كار از انتظامي مأمورين

  تخفيف قائل شود. ماده اين مورد در تواندنمي دادگاه. شد خواهد محكوم مجازات حداكثر سوم دو از به بيش مورد

  

  :نامه راهنمايي و رانندگيآيين

 ٨٩ ماده :  

 رانندگان باشد نشده سلب نقليه وسيله از حركت امكان كه نحوي به شود مالي خسارت به منجر تنها تصادف هرگاه 

 تا كنند منتقل راه كنار به حادثه، محل در تصادفات كارشناس بازديد و رسيدگي براي را نقليه وسيله بالفاصله موظفند

  د.نگرد معبر سد موجب

  

    صدور گواهينامه رانندگي ارتقاي سيستم



  
 

٤٣ 

 

براي وسائط نقليه و  (GDL)  ١٣ايگواهينامه رانندگي مرحلهاز سيستم هاي ملي ايمني ترافيكي خود اغلب كشورها در برنامه

را براي سيستم اين ايجاد  ايمني راه ها. سازمان جهاني بهداشت نيز در برنامه دهه اقدام براي كرده اندگذاري موتورسيكلت را هدف

كار و مبتدي و در نتيجه افزايش افزايش تجربه رانندگان تازه . هدف از ايجاد اين سيستم)٥٨(است  ردهپيشنهاد كاعطاي گواهينامه 

  ايمني ترافيكي است. 

بيني شده است كه يادگيري وظايف پيچيده امري زمانبر بوده با هدف درك اين امر پيشمرحله اي رانندگي  گواهينامه صدور سيستم

موجب كاهش اشتباهات و خاطاها مي  شود و بهبود مهارتو يادگيرنده در اوايل يادگيري دچار خطا و اشتباهات بيشتري مي

 را GDL هايبرنامه موفقيت متعدد مطالعات مي شود.رايط پرخطر باعث كاهش مواجهه رانندگان مبتدي با ش GDL هايبرنامهشود

 شده پذيرفته نيوزيلند و استراليا كانادا، متحده، اياالت در سيستم . اين)٥٩(دهند مي نشان جوان ميزان تصادفات رانندگان كاهش در

  .است شده هدف سني گروه در تصادفات كاهش باعث و

  

  است: مراحل زيراي شامل سيستم صدور گواهينامه رانندگي مرحلهفرآيند 

  يادگيري يامرحله ابتدايي:  

آموزش  باتجربه (مربي) ناظر يك نظارت تحت رانندگي آن طي كه اجباري است دوره يادگيري يك شامل ابتدايي مرحله 

بعالوه در اين مرحله بسته به طول دوره، راننده تنها مجاز است همراه با يك راننده بالغ بزرگسال (مثل  .شودداده مي

حداقل  :به عنوان مثال شرايط سني و تعداد ساعات يادگيري در كشورهاي مختلف، متفاوت است،. كندوالدين) رانندگي 

رانندگي در  ساعت ١٥ساعت همراه با  ٥٠ نياز تحت نظارت مورد رانندگي ماه، ساعتهاي ٦سال، حداقل دوره  ١٦سن 

  .شب

 مياني مرحله :  

هاي  پس از طي مرحله يادگيري و رانندگي تحت نظارت، رانندگان مبتدي يك دوره بدون نظارت ولي با محدوديت

و محدود كردن تعداد  ها عمدتاً شامل رانندگي در شب كنند. اين محدوديترا سپري مي )شرايط پرخطر(غير از رانندگي 

اعمال  :است. به عنوان مثال جوان رانندگان براي پرخطر جزو عوامل داشتن سرنشين، و شبانه رانندگيسرنشين است زيرا 

 ٥شب تا  ٩رانندگي در شب از  سال، محدوديت ١٦پرخطر، حداقل سن  شرايط در نظارت بدون رانندگي هايمحدوديت

  .)١٩( )خانواده استثناي به( داشتن سرنشين صبح، محدوديت

 نهايي يا تكميلي مرحله:  

هاي رانندگي در شرايط اين مرحله آخرين مرحله صدور مجوز رانندگي است كه در آن رانندگي بدون اعمال محدوديت 

 ).٤٧گيرد اما شرط سني همچنان برقرار است (شكل پرخطر صورت مي

                                                             
١٣ Graduated Driver Licensing systems 



  
 

٤٤ 

 

 در. انجامدمي طول به سال دو دوم دوره هاايالت برخي در كه پذيرد مي صورت ماهه ١٢ دوره دو طي برنامه در كانادا اين

 با رانندگي سال، ١٦ رانندگي سن حداقل جمله از دارد، وجود مبتدي رانندگان براي هامحدوديت از تعدادي مرحله اين

 رانندگان به هابرنامه اين ... . و جوان مسافر نداشتن الكل، از استفاده عدم ايمني، كمربند از استفاده تجربه، با ناظر يك

  .كنند كسب را رانندگي تجربه ايمن محيطي در رانندگي كامل صالحيت آوردن دست به از قبل تا دهدمي اجازه جوان

  

  ايران در رانندگي گواهينامه صدور شرايط

 سواري خودروي راندن به مجاز آن داشتن با فرد كه شودمي شناحته ٣ پايه رانندگي گواهينامه نام با رانندگي مجوز اين ما كشور در

 . است سبك هايوانت و

  

   در ايران: سوم پايه گواهينامه اخذ مراحل

 خودرو فني آموزش كالس سه و نامهآيين آموزش كالس پنج شامل رانندگي نامهآيين آموزش هايكالس در شركت  

 مقدماتي نامهآيين آزمون در قبولي   

 رانندگي عملي هايكالس در شركت   

 اصلي نامهآيين آزمون در قبولي  

 رانندگي عملي آزمون در قبولي  

  

  ١٠دوره براي ، گواهينامهو رواني جسمي احراز سالمت اعتبار در صورت از پايان پس .است سال ١٠ رانندگي اعتبارگواهينامه مدت

خود مي توانند و تمديد گواهينامه  و رواني جسمي احراز سالمت يكبار جهت سال ٥باال هر  به سال ٧٠ افراد .شودمي مديدت ساله

  .كنند اقدام

  

  آموزش اصول پيشگيري از حوادث به كاربران راه ها

  براي تردد استفاده مي كنند كه عبارتند از: كاربران راه ها تمام كساني هستند كه از وسايل نقليه و راه ها (معابر ترافيكي)

  نقليه، موتورسيكلت سوار، دوچرخه.عابر پياده، راننده وسايل نقليه، سرنشين وسايل 

عابران پياده، موتورسيكلت سواران و دوچرخه سواران به عنوان كاربران آسيب پذير راه ها شناخته شده اند و به كارگيري اصول 

  پيشگيري از حوادث ترافيكي براي كاهش خطرات آنها ضرورت دارد.

  

  ي هستند شامل: راه ها شامل تمام معابر ترافيكي درون شهري و بين شهر
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  .بزرگراه، جادهپياده رو و پل هوايي و زيرگذر عابر پياده، كوچه، خيابان، 

  

مراقبين سالمت در شهرها و روستاها و بهورزان الزم است كه كليه اصول پيشگيري از حوادث ترافيكي را به جمعيت تحت پوشش 

  آگاه كنند.مركز خود، آموزش دهند و آنها را از عوامل خطر حوادث ترافيكي 

   

  محافظت از كودكان در خودرو

 مرگ دچار ترافيكي معابر در كودك يك دقيقه ٤ در دنيا هر است. سال ٥ باالي كودكان مرگ اصلي علت ٤ از ترافيكي حوادث

 اثر در كودك ٥٠٠ از بيش روزانه .است شديد تاجراح شدت اغلب كه بينندمي آسيب بيشتري مراتب تعداد به و شودمي زودهنگام

 و و جوامع هاخانواده براي اقتصادي فشار با توام فراوان، اندوه و غم باعثدردناك وقايع  اين. كنندمي فوت ترافيكي حوادث

  .زيادي را بر سيستم بهداشت و درمان كشور تحميل مي كند هزينه هاي و شده جوامع ارزش با منابع نهدررفت

  :)٥٤(گانه ايمني ترافيكي كودكان را تصويب كرد كه شامل موارد ذيل است ي ده، سازمان جهاني بهداشت استراتژ٢٠١٥در سال 

  سرعت يريتمد .١

  الكلي مشروبات مصرف بعد از  رانندگي كاهش .٢

  موتورسواران و دوچرخه سواران براي ايمني كاله از استفاده .٣

  خودرو در كودكان از محافظت .٤

  شدن ديده و ديدن براي كودك هاي قابليت ارتقاي .٥

  ها راه هاي زيرساخت ارتقاي .٦

  براي حفاظت از كودكان  خودروها طراحي تطابق .٧

  مبتدي و جوان رانندگان در خطرعوامل  كاهش .٨

  كودكان براي مناسب پزشكي هاي فوريت خدمات تامين .٩

 توسط والدين و مراقبينكودكان  رفتار بر نظارت و مراقبت .١٠

  

 ميزان زير هاي استراتژي .دهدمي كاهش %٩٥ تا را ساله ٧ تا ٤ كودكان به جدي آسيب خطر در خودرو كودك محافظ صندلي

  :كندمي تقويت را را آن صحيح كاربرد و كودك محافظ صندلي از استفاده

 شخصي خودروهاي انواع تمامصندلي كودك در  از اجباري استفاده قانون اعمال و تصويب 

 والدين درخصوص آموزش و كودك مخصوص صندلي خريد براي وام اعطاي و مالي حمايت هاي طرح ارتقاي 

 .)٥٥(آن  از استفاده چگونگي

  



  
 

٤٦ 

 

 هستندكشور داراي قوانين مربوط به محدوديت نشستن كودكان داخل خودرو  ٣٣سازمان جهاني بهداشت،  ٢٠١٨مطابق آمار سال 

  :مي شوندخالصه  زير . اين قوانين در چهار حيطه)٥٦(

  بدون صندلي مخصوص كودكخودرو  درمحدوديت نشستن كودكان وجود قانون ملي 

 براي نشستن در صندلي جلوي خودرو معين كمتر از سن و قدهايي براي كودكان محدوديت 

  هاي كودك در خودروها يا محافظبراي صندليموجود هاي تعيين استاندارد 

  

 براي قانوني ١٣٩٧با اين حال تا سال  دهند.تشكيل ميباختگان حوادث ترافيكي در طول سال را كودكان  از كل جان  %٧در ايران 

 ماده اصالح اليحه در كودك صندلي از استفاده به الزام ١٣٩٧نداشت؛ در سال  وجود كودك مخصوص از صندلي اجباري استفاده

  .رحله ابالغ به منظور اجرايي شدن استاكنون در ماست كه  شده آورده رانندگي تخلفات به رسيدگي قانون ١٩

    



  
 

٤٧ 

 

  

  

   فصل سوم:

  هاي اوليه در حوادث ترافيكيكمك
   



  
 

٤٨ 

 

 ترينپرهزينه به تبديل امروزه تروما. اطالق مي شود تصادفات و حوادث از ناشي جسمي صدمات به) Trauma( تروما واژه

، نحوه اوليهانجام كمك هاي  سرعت و چگونگي به بستگي اغلب بقاي مصدومين ترومايي. است شده دنيا در سالمت مشكل

 از حاصله انرژي كاهش در مهمي نقش باال سرعت از اجتناب بنابراين، ارزيابي و مديريت مصدومين توسط امدادگران بستگي دارد.

  . دارد تصادف صدمات كاهش تبع به و تصادف

  خود، جعبه كمك هاي اوليه داشته باشد.اين نكته اهمنيت دارد كه هر راننده اي بايد در خودروي 

  

  وجود دارد: جراحات از درجه سه ترافيكي حوادث در

  .هستند كشنده غير و جزئي جراحات اين معموالً . دهندمي رخ كم سرعت با تصادفات در كه جراحاتي )١

بهنگام و  اوليه هايكمك، ارائه جراحات گونهايندر . پيوندندمي وقوع به متوسط سرعت با تصادفات در كه جراحاتي )٢

 اين ناظرين براي كه است مواقع اين در .شود تصادف از ناشي مير و مرگ كاهش باعث موثري نحوه به توانمي مناسب

 هايكمك خصوص در حداقلي دانش داشتن هستند،و اورژانس  درمان كادر عضو نه و هستند پزشك نه كه حوادث گونه

 .دهد نجات حتمي مرگ از را مصدومين جان تواندمي اوليه

 كمك مواقعي چنين در. شوندمي مرگ به منجر بالفاصله معموالً  و دهندمي رخ باالسرعت با تصادفات در كه جراحاتي )٣

  .داد انجام مصدوم افراد داشتننگه زنده جهت در شودنمي را چنداني

  

  كنيد ايمن را حادثه محل

 ،تهديد را مصدوم تريمهم خطر كه اين مگر نكنيد جابجادر صحنه تصادف،  را مصدومين تا قبل از رسيدن آمبوالنس 

  كند.

 تا آنها فاصله مناسب از خودورها و  كنيد مطلع تصادف از را هاراننده ساير راهنمايي هاينشانه و عالئم از استفاده با

 .مصدومين صحنه تصادف، عبور كنند

  

  اوليه هايكمك تعريف

 مصدوم جان درد، و عوارض كاهش ضمن تا شودمي ارائه مصدوم به حادثه محل در كه هستند اقداماتيكمك هاي اوليه، مجموعه 

  .شود حفظ ممكن صدمه كمترين با
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  اوليه هايكمك اهداف

  مصدوم داشتننگه زنده )١

  بيمارستان به مصدوم انتقال )٢

 بيمارستان به رسيدن تا تصادف زمان از مصدوم وضعيت شدن بدتر از جلوگيري )٣

  

  و انجام اقدامات ضروري حادثه صحنه در مصدوم وضعيت ارزيابي

 شامل مراحل زير است:و انجام اقدامات ضروري براي او ارزيابي وضعيت مصدوم در صحنه حادثه 

 ارزيابي عالئم حياتي  )٤

  در ارزيابي عالئم حياتي، موارد زير مورد بررسي قرار مي گيرد:

 تنفسي(اطمينان از باز بودن راه هاي  مديريت راه هاي هوايي (  

 نبض 

 تنفس  

 فشار خون  

 درجه حرارت بدن 

  

 كنيدخواهيم بدانيم دچار ايست قلبي شده از نبض كاروتيد (گردن) استفاده بيهوشي كه مي سالگمعموالً براي گرفتن نبض فرد بزر

. در كنيدرا چك  نبضضربان  .دهيدقرار  گردن نبضثانيه در محل  ١٠الي  ٥به اين صورت كه انگشت اشاره و مياني را به مدت 

  كنيد.) شروع CPR( ريويعنوان بخشي از احياي قلبي را بهصورت عدم وجود ضربان قلب سريعاً بايد ماساژ قلبي 

  

  
  : بررسي شريان كاروتيد در ناحيه گردن.١٤ شكل

  .شودثانيه بررسي  ١٥حداقل بايد 

  



  
 

٥٠ 

 

  

    ABCانجام )٥

  هواييباز كردن راه هاي )A=Airway(: 

براي باز كردن راه هاي هوايي (تنفسي) مصدوم، چانه او را باال ببريد و سر او را به سمت عقب متمايل كنيد. اين 

 كار موجب كنار رفتن زبان از مسير حلق مي شود.

  بهبود وضعيت تنفس)B=Breathing(: 

منجر به آسيب  توانديدقيقه را بدون اكسيژن تحمل كند و بيشتر از اين زمان م ٥حدود  توانديم تنها مغز معموالً

 دهيد. انجام را وي به رساني اكسيژن و تنفس عمل توانيدمي شما كشدنمي نفس مصدوم اگر. مغزي گرددي هاسلول

 .شودمي انجام (تنفس دهان به دهان به مصدوم) مصنوعي تنفس با امر اين

  مناسبايجاد جريان خون )C=Circulation(: 

 خروج با و انداخته جريان به قلب در را خونقلبي،  ماساژانجام  با توانيدمي شما ،قلب ضربان توقف صورت در

  . شويد خون جريان تداوم موجب بدن خوني عروق به آن شدن رانده و قلب از خون

احياي قلبي  CPRكنيد ( استفاده خون شدن دار اكسيژن براي هم مصنوعي تنفس از قلبي ماساژ با همزمان بايد شما

  انجام همزمان ماساژ قلبي و تنفس مصنوعي): ريوي

  

  اقدامات زير را انجام دهيد: نفس بكشد توانديو نم شدهاگر مصدوم دچار كاهش سطح هوشياري 

با دقت  راه هوايي شده است.) مانع يا جسم خارجي ديگر شكسته يا زبانو ببينيد آيا چيزي (دندان ديدهان مصدوم را بازكن

خارج كنيد. در او خارجي را از دهان جسم يك سواپ و با استفاده از  كنيدت اشاره خود را وارد دهان مصدوم انگش

تر باشد را مابين يك جسم جامد كه از انگشت شما پهن ديتوانيمواردي كه خطر گاز گرفتن انگشت شما وجود دارد، م

 دهيد. فرد مصدوم قرار يهادندان

كنيد كه دقت  .بچرخانيد اطياحت طرف راست يا چپ بابيمار به پشت خوابيده و دچار استفراغ شد، او را به كهي صورت در

 (به دليل احتمال آسيب ديدگي مهره هاي ستون فقرات). ستون فقرات در يك خط قرار گيرند سر و گردن و

هنوز  كهي صورت درسر او را به عقب متمايل كنيد و  يآراممطمئن شديد كه مصدوم دچار خفگي نشده است، به كه يهنگام

  .كنيدصنوعي را شروع ممصدوم شروع به تنفس نكرده است، تنفس 

  

 مصدوم آيا بشنويد؟ را مصدوم تنفس صداي توانيدمي آيا كند؟مي حركت سينه قفسه آيا دارد؟ تنفس مصدوم آيا كه كنيد بررسي

  بشنويد؟ را او كشيدن نفس صداي توانيدمي ببريد او دهان نزديك را خود صورت وقتي آيا كند؟ صحبت تواندمي
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  :تنفسي مشكل بروز اقدامات در صورت

 انسداد عامل برداشتن   

 مصنوعي تنفس انجام  

  

  از: عبارتند انسداد عوامل ترينشايع. است تنفسي ايست علل ترينمهم از يكي انسداد

 خارجي. جسم وهرگونه استفراغي مواد غذايي، مواد آدامس،: خارجي جسم  

 شود بسته تنفسي راه شودمي باعث و شودمي شل زبان عضله شودمي هوشبي فرد وقتي: زبان.  

  

   :عبارتند از خارجي جسم با هوايي راه انسداد انواع

 ناقص انسداد  

 كامل انسداد  

  

  :ناقص انسداد

  ريزياشكصورت،  قرمزي، سرفه: ناقص انسداد عالئم

به  دست كف با و كرده مهار شخص جلوي را دست يك قرارگرفته مصدوم شخص طرفيك در: ناقص انسداد در اقدام

  بزنيد. ضربه بار چند مصدوم كتف دو بينپشت 

  

  است. "زبان" شودمي هوشياري سطح كاهش دچار كه فردي در هوايي راه انسداد عامل ترينشايع

  : )زبان انسداد عامل( هوايي راه كردن باز روش

 باال چانه ـ عقب سر مانور :  

  دهيد. حركت باال سمت به و بگذاريد چانه زير ديگر دست انگشت دو و پيشاني روي دست يك كف

 باال گردن ـ عقب سر مانور :  

  دهيد. حركت باال سمت به و گذاشته گردن زير را ديگر دست و پيشاني روي را دست يك كف

 فك به فشار مانور :  

 داده قرار پايين فك زائده زير را هاانگشتبگذاريد  زمين به قائم را آرنج آنگاه نشسته، مصدوم سر باالي زانو دو

  ببريد. باال آرام آرام و
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  .شودمي استفاده باال چانه ـ عقب سر مانور از ندارند فقرات ستون و گردن ناحيه در مشكلي و هوشيارند كه افرادي براي

 واردشده گردن فقرات ستون به آسيب كه مواردي در. كرد استفاده فك به فشار مانور از بايد هستند هوشبي كه افرادي براي

  داد. انجام را الزم احتياطات بايد نخاعي آسيب خصوص در است

  

  

  

  

  

  

  

  سر عقب، چانه باال - ٢فشار به فك،  - ١از طريق:  : باز كردن راه هاي هوايي١٥شكل 

  

  :كامل انسداد

  بيهوشي سيانوز، و كبودي: كامل انسداد عالئم

 علت به هوشيار فرد دقايقي از پس كه است كردن صحبت عدم نشانه اولين شوندمي كامل انسداد دچار كه هوشيار افراد در 

  .شودمي بيهوشي دچار اكسيژن كمبود

  براي بزرگساالن هايمليش مانور انجام: كامل انسداد دراقدام 

  

مانور هايمليش، اقدامي است كه براي بيرون آمدن جسم خارجي از راه هاي تنفسي مصدوم انجام مي گيرد. اين مانور به 

  هاي زير است:روش

 هوايي راه كامل انسداد دچار) هوشيار( ايستاده حالت در كه فردي به مانور هايمليش به صورت ايستاده براي كمك 

  شده است:

 را ديگر دست و و در پايين قفسه سينه فرد بگذاريد كرده مشت را دست يك و داده عبور فرد بغل زير را هادست

  دهيد. انجام باال و داخل سمت به شكل موجي حركت يك و كرده خم جلو سمت به را فرد و دهيد قرار آن روي

 اند:خوابيده حالت در كه افراد يا و هوشبي چاق، افراد براي خوابيده صورتبه هايمليش مانور  

 يك سپس گذاشته قبلي دست روي را ديگر دست و داده قرار(زير قفسه سينه)  ناف و جناغ بينكف يك دست را  

  باال انجام دهيد. سمت از پايين به شكل موجي حركت
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  انجام تنفس مصنوعي روش

براي بررسي صحت تنفس  بدهيد.هاي ذكرشده) و به مصدوم تنفس مصنوعي ابتدا راه هوايي مصدوم را بازكرده (طبق روش

  د.ا باال آمدن قفسه سينه را ببينيت كنيدبا گوشه چشم به قفسه سينه نگاه  مصنوعي در هنگام تنفس مصنوعي

 به مصدوم كنيد.وارد راه تنفسي از طريق دهان،  هوا را  يآرام براي شروع تنفس مصنوعي، بيني مصدوم را ببنديد. سپس به

مخصوص يا نايلون مخصوص  يهااز ماسك توانيصورت گيرد و قفسه سينه باال برود. جهت تهويه دهاني م هاهيتهويه ر كهينحو

  استفاده نماييد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ندها به در تنفس دهان ) و روش استفاده از آنCPR mask: ماسك مخصوص احياء (١٦شكل 

  

  

  دهان داراي فيلتر ضد ميكروبي به : پوشش مخصوص تنفس دهان١٧شكل 
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صورت  "ماسك احياء"صورت دهان به ماسك با استفاده از  و به "مخصوصغشاء "دهان با استفاده از  به صورت دهان تنفس به

   .رديگيم

. تا زماني كه مصدوم دهيدادامه  هاهيهوا به داخل ربه وارد كردن ضربان قلب وجود دارد، تنها كافي است كه  كه يصورت در

  كند.را شروع  يخود به مجددًا بتواند تنفس خود

 راكنار بزنيد و. در صورت امكان پوشش قفسه سينه كنيدريعاً احياي قلبي تنفسي را شروع س ضربان قلبدر صورت عدم وجود 

  پيدا كنيد. قرار گرفتن دست هاي خود را براي انجام ماساژ قلبيمحل 

  

  روش انجام ماساژ قلبي

انگشتان دو  كهي نحو قرار دهيد و دست دوم را بر باالي دست اول قرار داده به در قسمت مياني پايين قفسه سينهكف يك دست را 

. در نشوداطراف يا ناحيه شكم فشار وارد  يهاوارد آيد و به دنده مورد نظرناحيه تا فشار تنها به  كنيددست در هم قفل شوند. دقت 

. به پايين فشار داده شود طرف بهاستخوان جناق پنج سانتيمتر ، حدود د و در هر بار فشارنباش آرنج ها صافموقع ماساژ دادن بايد 

  را انجام دهيد. قلبيبار ماساژ  ٣٠ مصنوعي،ازاي هر دو تنفس 

 ريخانبايد منجر به ت چيزيهيچ . كمك بگيريد قلبي و تنفس مصنوعيخسته شديد از كمك ديگران جهت انجام ماساژ در صورتي 

  .تنفس مصنوعي شودقلبي و  در شروع يا قطع شدن ماساژ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يروش پيدا كردن محل ماساژ قلب :١٨شكل
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  شوك )٦
 رساندن در خون گردش دستگاه ناتواني اثر بر كه تأخير با يا و آسيب از بعد بالفاصله مختلف داليل به بدن حياتي عاليم كاهش

 در. است متغير شديد، آسيب اثر بر كشنده وضعيت يك تا ضعف يك از كه گويند شوك را شودمي ايجاد بدن، اعضاي به كافي

 بدن دفاع. كندمي) رسانيخون كاهش( موجود وضع با مقابله به شروع بدن رسد،نمي بدن اعضاي به كافي خون چون حالت اين

 تراهميت كم اعضاي به مقابل در و رسيده قلب و مغز مثل حياتي اعضاء به خون حداكثر بايد كه است صورتي به حالت اين در

 در بدن دفاع شوك حقيقت در و است ترضروري مغز و قلب سالمت كه زيرا برسد كمتري خون عضالت و روده پوست، مثل

  .است رسانيخون كاهش برابر

  

  عالئم شوك:

 پوست پريدگيرنگ  

 مرطوب و سرد پوست  

 ضعيف و تند نبض  

 سطحي و تند تنفس  

 فشارخون كاهش  

 بدن حرارت درجه كاهش  

 انجام ماساژ قلبي: نحوه قرار گرفتن دست ها براي ١٩شكل 
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 گشاد شدن مردمك هاي چشم  

 بيقراري و اضطراب استفراغ و تهوع  

 بيهوشي هوشياري، گيجي و منگي، سطح كاهش  

  

 اقدامات براي شوك:

 اگر كه اين مهم نكتهتر از سطح زمين قرار دهيد. بلند مترسانتي ٣٠ حدود را پاهايش و بخوابانيد پشت به مصدوم را 

وجود  فقرات ستون يا پا شكستگي احتمال اگر يا و بياوريد پايين را پاها فوراً  شد مشكل مصدوم تنفس كار اين با

  نكنيد. بلند را پاها دارد،

 خارجي حرارت با كه باشيد داشته توجهجلوگيري كنيد.  پتودر  وي پيچيدن وسيله به مصدوم بدن حرارت دفع از 

 .نكنيد گرم را مصدوم) بخاري(

 بدهيد مايعات او به ندارد استفراغ و نبوده بيهوش مصدوم كه رصورتيد.  

 انجام دهيد بار يك دقيقه ٥ هر را حياتي عاليم كنترل.  

   

  ضربه مغزي )٤

 يرخاكمك به ت كهيدرصورت مغزي ايجاد شود. تورممصدوم دچار ضربه شديد به سر شده باشد، ممكن است  كهدرصورتي

از جمجمه  توانديخون و مايع نم مغزي ممكن است رخ دهد. مشكل اين است كه در اين موارد جبرانير قابلبيفتد، آسيب غ

 . شوديفشار شديد به بافت مغزي مافزايش به بيرون راه پيدا كند. لذا اين مايع و خون موجب 

 :عالئم ضربه مغزي

 شديد سردرد 

 گوش زدن زنگ 

 و استفراغ تهوع 

 آلودگي خواب و خستگي 

 ديد يتار 

 سردرگميو  منگي، گيجي 

 حادثه فراموشي 

 سرگيجه 

 لكنت 

 از بيني، دهان يا گوش يرون آمدن مايع روشن يا خونب 
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 ناتواني در بويايي و چشايي 

 تغييرات مردمك چشم 

  :براي ضربه مغزي اقدامات

  شود.يمدرصورت وجود هركدام از عالئم فوق احتمال آسيب به مغز مطرح  

 بخواهيد نام خود، سن، آدرس و يا تاريخ را بگويد. اواز  براي بررسي حالت گيجي و عدم هشياري مصدوم   

  دم مغزي شده اتر نشد، ممكن است مصدوم دچار ك كوچكمنور را به ناحيه مردمك چشم بتابانيد، اگر مرد

  كوچك شود. باشد. در حالت عادي بايد مردمك در پاسخ به نور

   از او بخواهيد براي مدت كوتاهي تند تند نفس بكشد بودن مصدوم، هوشيار  ودر صورت وجود اين عالئم

  تنفس در دقيقه). ٢٤- ٣٠(

 

  آسيب ستون فقرات )٥

ول صحيح و با با اص دباي استكه بيهوش  مصدومينيست. بنابراين،  تشخيصقابل در صحنه حادثه كامال آسيب ستون فقرات 

كوالر گردن، مانند  ،وسايل محدود كننده حركتقبل از حمل كردن مصدوم بايد اعضاي بدن او توسط . دمراقبت كامل حمل شو

هر نوع بي احتياطي حركتي نخاعي داشته باشند. هاي خاص بيشوند. موارد تروماي خاص ممكن است نياز به تكنيك بي حركت

  فلج شدن او را در پي داشته باشد. در حمل و حركت دادن مصدوم دچار آسيب ستون فقرات، مي تواند خطر

ستون آسيب جهت قرار گرفتن، حركت دادن غير الزم ممكن است باعث بدتر شدن آسيب شود. بهترين وضعيت  در آسيب نخاع،

مصدوم قادر به  كهياست. درصورت مناسب) CPR( يايبه پشت است. اين حالت جهت انجام عمليات اح اندنفقرات، خواب

. در صورتي بيمار در وضعيت نامناسب باشد، بايد او را در دادن خود بپرهيزداز حركت  بخواهيد كهحركت كردن باشد، از او 

دو دست مصدوم، صاف در طرفين بدن و پاها صاف در امتداد ستون فقرات قرار داد شود. وضعيت خوابيده به پشت قرار دهيد. 

  مورد نياز استكمك سه نفر براي ايجاد اين وضعيت 

، تا وقتي كه با در نظر بگيريد يمغز آسيبداراي آسيب ستون فقرات ورا  هميشه در اولين برخورد با مصدوم در صحنه حادثه، او

  انجام ارزيابي هاي الزم، اين احتمال از بين برود.

كننده تنفس نيز ستون فقرات حاوي اعصاب كنترل. مصدومين پرهيز نماييديرضروري از حركت دادن غ توانيديمآنجا كه لذا تا 

 ،با جلوگيري از تنفس مصدوم تواندي، بلكه مشوديها نمهستند. در نظر داشته باشيد كه آسيب نخاعي تنها منجر به فلج اندام

 عمليات سريعاً  بايد باشد، داشته را هااندام حس كاهش يا شديد درد احساس مصدوم كه زمان هر در حيات نيز باشد. يدكنندهتهد

  .كرد قطع را بيمار دادن حركت

  

  



  
 

٥٨ 

 

  
  نفر امدادگر ٣: نحوه حركت دادن مصدوم توسط ٢٠شكل

  

  

  

  آسيب شكم )٦
 سوراخ ،بدن عمقي خوني هايرگ يا اعضا دارد مكاندر اين نوع آسيب، ااحتمال خونريزي داخلي وجود دارد.  ،آسيب شكم در

. باشد آشكار شكم محتويات زدن بيرون يا خارجي خونريزي مانند عاليمي روي از است ممكن جراحت بودن شديد. شوند پاره يا

 ،انتقال مصدوم به بيمارستان در تأخير صورت در كه دارد وجود مخفي صورت به داخلي آسيب و خونريزي تر،شايع طور به

  .است همراه عفونت و شوك باالي خطر با شكم جراحت ،عالوه به. است كشنده گاهي

  

  )و لگن دست ها و پاهاشكستگي و دررفتگي ( هاآسيب اندام )٧

. شكستگي استخوان شوديشكسته از پوست م يهاها منجر به تغيير شكل بدن و بيرون زدن استخوانشكستگي شديد استخوان

استخوان شكسته باعث كاهش درد و كاهش صدمات بعدي ناشي  يبند. آتلشوديو درد م ير پوستمنجر به خونريزي ز خفيف،

رفتگي در بسيار موثر است. ،ندام صدمه ديدههاي مناسب براي محافظت از آسيب بيشتر در ااستفاده از آتل .شودياز شكستگي م

  آن جلوگيري شود.مناسب و جااندازي سريع دارند تا از ناتواني و معلوليت شديد ناشي از بندي نياز به آتل اندام ها

كردن موقت  حركتيتا آن را محافظت كند. از اين وسيله براي ب دهنديرا در آن قرار مشكسته است كه اندام  اييلهوس آتل

با . آتل گيردياستفاده قرار م اندام از محل حادثه تا رساندن بيمار به اولين مركز درماني مورد رفتگي در يا شكستگي محل

كردن استخوان و مفصل موجب كاهش درد اندام بعد از آسيب شده و مانع از ايجاد آسيب بيشتر در اندام به علت  حركتيب

   .شوديشكسته شده م يهاحركت استخوان

. نوع ، آماده شده استبه شكل اندامي كه بايد براي آن بكار رود پالستيك يا فلز و از قبل نوع اول از جنس :ها دو نوع هستندآتل

   .شودينظر ساخته م توسط پزشك به شكل اندام مورد وم از جنس گچ يا فايبرگالس كه بهد
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انگشت انگشت شكسته به بجاي آتل استفاده كرد و از انگشت كناري ، بجاي آتل توانيانگشتان م يرفتگ در شكستگي يا در

استفاده از يخ كه درون كيسه پالستيكي . شوديآرنج از يك آتل خميده استفاده م يرفتگ محكم شود. در شكستگي يا دركناري 

  درد و ورم ناشي از شكستگي را كاهش دهد. توانديقرار دارد، م

بار آن را مشاهده كرديد، ين حركت ندهيد، در همان حالتي كه براي اول اهيچگاستخوان شكسته را ه ،عنوان يك قانون كليبه

  كنيد. يبندآتل

لمس نباشد، بهتر  ايجاد شود و يا نبض عروقي قابل حسييو ب يدست يا پاي شكسته احساس كرختدر  توجه داشته باشيد كه اگر

  .دهيداندام شكسته را در حالت مستقيم قرار  است

ن حالت تالش نكنيد كه استخوان را به داخل فشار دهيد. در اي گاهيچاست، ه استخوان از پوست بيرون زده كه يصورت در 

  را با يك گاز استريل بپوشانيد. ون زدهاستخوان شكسته بير

  

  

  
  آرنج يبند: آتل٢١شكل 

  

  

 خونريزي  )٨

 با شود،ميديده آشكار خونريزي اگر .است خونريزي وضعيت بررسي بعدي اقدام دارد، قلب ضربان و تنفس مصدوم كهدرصورتي 

 كوچك هايزخم در. نماييد قطع را خونريزي تا كنيد تالش خونريزي، داراي منطقه به فشار با همراه استريل  بانداژ يك از استفاده

  .كرد استفاده خونريزي قطع جهت يخ هايبسته از توانمي

 پرهيز شود.ناحيه  آن خونريزي در ناحيه جمجمه است از فشار مستقيم به كهيدرصورت
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خونريزي در نواحي متعددي وجود دارد با  كهيرا بر ناحيه خونريزي كننده تا موقع رسيدن كمك حفظ نماييد. درصورت فشار

  . كنيدرا كنترل  هايزياستفاده از كمك ديگران يا استفاده از بانداژ محكم اين خونر

ولي  كنيد.استفاده  يوينيلي هابايد از دستكشكننده دادن به ناحيه خونريزي  براي فشارحفاظت خود،  جهت توجه داشته باشيد كه

  از دستكش چرمي و يا حتي لباس استفاده كرد. توانيدر دسترس نباشد، م كهيدرصورت

انند كراوات و محكم گره زدن آن در باالي محل خونريزي در اندام، بلند مبا استفاده از يك پارچه محكم، باريك و  توانيديشما م

 از خونريزي جلوگيري كنيد.

 خارجي جسم وجود صورت در. كنيد بانداژ و تميز را محل ندارد وجود آن در خارجي جسم هيچ اگر عضو، شدگي سوراخدر 

 هرگونه از و داريدنگاه ثابت را هاآن. نكنيد خارج را بدن در نفوذي اجسام كه است بهتر. نماييد خودداري آن كشيدن بيرون از

  د.شو ايجاد شديد خونريزي و شود ايجاد بيشتري آسيب است ممكن آوردن بيرون موقع در زيرا گردد؛ پرهيز نفوذي جسم حركت

 رابخش قطع شده  آن كنيد سعي. كنيد پيدا جدا شده، كه را بدن از بخشي و كنيد جلوگيري خونريزي از در صورت قطع عضو،

  دهيد و آن را فورا به همراه مصدوم به بيمارستان انتقال دهيد. قرار يخ محتوي پالستيك كيسه داخل در و نموده تميز

  

  چشم بيآس )٩

و يا كبودي اطراف چشم وجود  دهيدبياگر چشم آس موجب كوري شود.اگر به موقع درمان نشود، ممكن است چشم  يدگيدبيآس

حركت دادن چشم  كهينحودرد در ناحيه چشم وجود دارد، چشم را با گاز استريل بپوشانيد به دارد و يا خونريزي از بيني و چشم

  باعث آسيب بيشتر نشود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

٦١ 

 

 منابع

١) Organization WH. Global status report on road safety ٢٠١٥: World Health Organization; 
٢٠١٥. 

٢) Jacobs G, Aeron-Thomas A, Astrop A. Estimating global road fatalities. Crowthorne, 
Transport Research Laboratory. ٢٠٠٠;TRL Report ٤٤٥. 

٣) Prinja S et al. Estimation of the economic burden of injury in north India: a prospective 
cohort study. High private out-of-pocket expenditure for treatment of injury poses major 
economic burden on families. Lancet. ٢٧:(٢)٣٨٥;٢٠١٥. 

٤) The global burden of disease: ٢٠٠٤ update. Geneva, World Health Organization. ٢٠٠٨. 
٥) Helmets: a road safety manual for decision-makers and practitioners. Geneva, World Health 

Organization. ٢٠٠٦. 
٦) Global status report on road safety. Supporting a decade of action. Geneva: World Health 

Organization. ٢٠١٣. 
٧) Anastopoulos AD, Shelton TL. Assessing attention-deficit/hyperactivity disorder: Springer 

Science & Business Media; ٢٠٠٦. 
٨) Brown TE. ADHD comorbidities: Handbook for ADHD complications in children and 

adults: American Psychiatric Pub  ;٢٠٠٩.  
٩) Ainy E, Soori H, Ganjali M, ., Baghfalaki T, . Road Traffic Injury Cost Estimation by 

Willingness to Pay Method. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention[In Persian]. 
٢٥-٢١٥:(٣)٢;٢٠١٤. 

١٠) Naghavi M, Abolhassani F, Pourmalek F, Lakeh M ,Jafari N, Vaseghi S ea, . The burden of 
disease and injury in Iran ٢٠٠٣. Popul Health Metr ٩)٧;٢٠٠٩.( 

١١) Haddak M, Havet N, . , Lefevre M, . Willingness to Pay for Road Safety Improvement. 
GateWorking Paper. ١٨-٦:١-٢٠١٤. 

١٢) Gopalakarishnan S, . A Public Health Perspective of Road Traffic Accidents. J Fam Med 
Prim Care. ٥٠-١٤٤:(٢)١;٢٠١٢. 

١٣) World Health Organization. Decade of Action for Road Safety ٢٠٢٠–٢٠١١ Saving millions 
of lives. ٢٠٠٩. 

١٤) Riewpaiboon A, Piyauthakit P. Economic burden of road traffic injuries: a micro-costing 
approach. ٢٠٠٨. 

١٥) Behnood HR, Haddadi M, Sirous S, . Lost Output by Road Traffic Injuries in Iran, an 
Estimate Based on DisabilityAdjusted Life Years Index. International Journal of 
Transportation Engineering. ٢٥٣:(٤)٣;٢٠١٦  -٦٦.  

١٦) A.Mohamed H, . Estimation of Socio-Economic Cost of Road Accidents in Saudi Arabia: 
Willingness To Pay Approach. . Advances in Management and Applied Economics. 
٦١-٤٣:(٣)٥;٢٠١٥. 

١٧) SWOV Fact Sheet. The Valuation of Human Losses of Road Deaths. ٢٠ ٥- ١٢:١.  
١٨) Vadeby A, Forsman Å. Traffic safety effects of new speed limits in Sweden. Accident 

Analysis & Prevention. ٩-١١٤:٣٤;٢٠١٨. 
١٩) World Health Organization. Save lives: a road safety technical package. ٢٠١٧. 
٢٠) World Health Organization. Global status report on road safety ٢٠١٨. 



  
 

٦٢ 

 

٢١) Bachani AM, Zia N, Hung YW, Adetunji R, Cuong V, Faried A, et al. Speeding in urban 
South East Asia: Results from a multi-site observational study. Journal of the Australasian 
College of Road Safety. ٢٧:(٢)٢٨;٢٠١٧. 

٢٢) Organization WH. Managing speed. World Health Organization; ٢٠١٧. 
٢٣) Martin J-L, Wu D. Pedestrian fatality and impact speed squared: Cloglog modeling from 

French national data. Traffic injury prevention. ١٠١-٩٤:(١)١٩;٢٠١٨. 
٢٤) Jurewicz C, Sobhani A, Woolley J, Dutschke J, Corben B. Exploration of vehicle impact 

speed–injury severity relationships for application in safer road design. Transportation 
research procedia. ٥٦-١٤:٤٢٤٧;٢٠١٦. 

٢٥) Rahim S, Jamil H, Musa M, Isah N, Voon W. Impact studies of automated enforcement 
system implementation. ٢٠١٤. 

٢٦) Vissers LH, editor Alcohol-related road casualties in official crash statistics٢٠١٧: Paris, 
International Transport. 

٢٧) World Health Organization. Global status report on alcohol and health٢٠١٨. 
٢٨) Elvik R, Høye A, Vaa T, Sørensen M. Vehicle Design and Protective Devices', The 

Handbook of Road Safety Measures: Emerald Group Publishing Limited; ٢٠٠٩. 
٢٩) Fell JC, Voas RB. The effectiveness of reducing illegal blood alcohol concentration (BAC) 

limits for driving: evidence for lowering the limit to. ٠٥ BAC. Journal of safety research. 
٤٣-٢٣٣:(٣)٣٧;٢٠٠٦. 

٣٠) MacLeod JB, DiGiacomo JC, Tinkoff G. An evidence-based review: helmet efficacy to 
reduce head injury and mortality in motorcycle crashes: EAST practice management 
guidelines. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. ١١-١١٠١:(٥)٦٩;٢٠١٠. 

٣١) Liu BC, Ivers R, Norton R, Boufous S, Blows S, Lo SK. Helmets for preventing injury in 
motorcycle riders. Cochrane database of systematic reviews. ٢٠٠٨. 

٣٢) Passmore JW, Nguyen LH, Nguyen NP, Olivé J-M. The formulation and implementation of 
a national helmet law: a case study from Viet Nam. Bulletin of the World Health 
Organization. ٧-٨٨:٧٨٣;٢٠١٠. 

٣٣) Ackaah W, Afukaar F, Agyemang W, Anh TT, Hejar A, Abdul G, et al. The use of non-
standard motorcycle helmets in low-and middle-income countries: a multicentre study. 
Injury prevention. ٦٣-١٥٨:(٣)١٩;٢٠١٣. 

٣٤) Stevenson M, Yu J, Hendrie D, Li L, Ivers R, Zhou Y, et al. Reducing the burden of road 
traffic injury: translating high-income country interventions to middle-income and low-
income countries. Injury prevention. ٩-٢٨٤:(٥)١٤;٢٠٠٨. 

٣٥) Farmer CM, Wells JK. Effect of enhanced seat belt reminders on driver fatality risk. Journal 
of safety research. ٧-٥٣:(١)٤١;٢٠١٠. 

٣٦) Durbin DR, Elliott MR, Winston FK. Belt-positioning booster seats and reduction in risk of 
injury among children in vehicle crashes. Jama. ٤٠-٢٨٣٥:(٢١)٢٨٩;٢٠٠٣. 

٣٧) Jakobsson L, Isaksson-Hellman I, Lundell B, editors. Safety for the growing child: 
experiences from Swedish accident data. Proceedings of the ١٩th International Technical 
Conference on the Enhanced Safety of Vehicles; ٢٠٠٥. 

٣٨) Goodman M, Benel DC, Lerner N, Wierwille WW, Tijerina L, Bents FD. An investigation of 
the safety implications of wireless communications in vehicles١٩٩٧. 



  
 

٦٣ 

 

٣٩) Oviedo-Trespalacios O, Haque MM, King M, Washington S. Understanding the impacts of 
mobile phone distraction on driving performance: A systematic review. Transportation 
research part C: emerging technologies. ٢٠١٦ ;٨٠- ٧٢:٣٦٠.  

٤٠) Burns P, Parkes A, Burton S, Smith R, Burch D. How Dangerous is Driving with a Mobile 
Phone?: Benchmarking the Impairment to Alcohol: TRL Crowthorne; ٢٠٠٢. 

٤١) Simmons SM, Hicks A, Caird JK. Safety-critical event risk associated with cell phone tasks 
as measured in naturalistic driving studies: A systematic review and meta-analysis. Accident 
Analysis & Prevention. ٩-٨٧:١٦١;٢٠١٦. 

٤٢) Olsson B, Pütz H, Reitzug F, Humphreys DK. Evaluating the impact of penalising the use of 
mobile phones while driving on road traffic fatalities, serious injuries and mobile phone use: 
a systematic review. Injury prevention. ٨٥-٣٧٨:(٤)٢٦;٢٠٢٠. 

٤٣) Last JM, Abramson JH, Freidman GD. A dictionary of epidemiology: Oxford University 
Press New York; ٢٠٠١. 

٤٤) https//:ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/pedestrians/crash_characteris
tics_where_and_how/data_considerations_en   ]  

  .١٣٩٧يکی. تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی; سوری ح. واژه نامه سوانح تراف )٤٥
٤٦) Manual NRCTRBTFoDotHS, Manual TOJTFotHS. Highway safety manual: AASHTO; 

٢٠١٠. 
٤٧) Association WR. Road safety manual. Piarc technical committee on road safety. ٢٠٠٣. 
٤٨) Association of Transportation Safety Information Professionals. Manual on Classification of 

Motor Vehicle Traffic Crashes Eighth Edition United States of America  ٢٠١٧. 
نامه پيشگيری از مصدوميت و خشونت. تهران: سپيد برگ، ميانکوشک، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات سعادت س. درس )٤٩

  .p ٣٦٨. ١٣٩٣بهداشتی درمانی تهران، مرکز تحقيقات تروما و جراحی سينا; 
ور، پليس مديريت سرعت راهنمای عملی ايمنی راه برای سياست گزاران و کارکنان: مرکز تحقيقات کاربردی راه )٥٠

  .١٣٨٧راهنمايی و رانندگی ناجا; 
  .١٣٩٧. رانندگی سبز. تبريز: انتشارات شيردل;صادقی و صادقی  ه، )٥١

٥٢) Manual HS. Aashto. Washington, DC. ٥٢٩;٢٠١٠. 
٥٣) Organization WH. Ten strategies for keeping children safe on Roads ٢٠١٥ [Available from: 

http://www.youthforroadsafety.org/uploads/nieuws_bijlagen/final_a٤_format_infographic.pd
f. 

وزارت ) گيري و كنترل بيماريهاي غيرواگيردر راستاي سند ملی پيش( چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافيکی )٥٤
 .p ٥٩- ٦٤. ١٣٩٥بهداشت، درمان و آموزش پزشكي; 

افسری م. پيش بينی رفتار رانندگی براساس هوش هيجانی و ادراک خطر رانندگی. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه   )٥٥
  .١٣٩٧آزاد واحد تهران جنوب، 

٥٦) Organization WH. Global status report on road safety ٢٠١٨: Summary. World Health 
Organization; ٢٠١٨. 
٥٧) Verster JC, Pandi-Perumal S, Ramaekers JG, de Gier JJ. Drugs, driving and traffic safety: 
Springer Science & Business Media; ٢٠٠٩. 
٥٨) Organization WH. Decade of Action for Road Safety, ٢٠٢٠–٢٠١١: Saving millions of lives. 
WHO Geneva, Switzerland:; ٢٠١١. 
٥٩) Masten SV, Foss RD, Marshall SW. Graduated driver licensing program component 
calibrations and their association with fatal crash involvement. Accident Analysis & Prevention. 
١٣-٥٧:١٠٥;٢٠١٣. 

 


